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Laiko klausimas?
Kai Lietuvos valdžion vis daugiau ir daugiau su

grįžta buvusių komunistų, kyla klausimas, ar dešinieji be
galės kada nors vėl Lietuvai vadovauti?

GALBŪT galės, nes politiniame gyvenime ilgesnis 
pastovumas teišlaikomas diktatūriniuose reži
muose. Bet ir juose nėra jokių užsitikrinimų išsi
laikyti valdžioje kaip norima ar planuojama. Tai parodė ir 

Sovietų Sąjungos griuvimas. Taigi ir į dabartini sovietme
čio veikėjų ir kolaborantų antplūdį Vilniuje reikėtų žiūrėti 
kaip į laikiną reiškinį. Buvę kompartijos nariai ar kiti ko
kie užsigrūdinę pragmatikai, pasivadinę naujais vardais, 
kitaip susigrupavę mėgina tokiu būdu pratęsti tai, ką dar 
taip neseniai turėjo, jei reikia, neatmesdami nė rusų pa
galbos. Tačiau seni idėjiniai draugai, susitelkę į nepriklau
somos Lietuvos valdžią, vieni jau pasenę, kiti sensta, o to
kios rūšies prieaugio nematyti, nes jaunimas arba iš viso 
politika nesidomi, arba dairosi kažko naujo ir žavisi dau
giau tuo, kas vyksta Vakaruose. Antra vertus, ir valdžią 
renkantys balsuotojai tolydžio vis ryškiau praregi, kaip 
valdančiųjų pažadai derinami su darbais ir kodėl. O juo il
giau įjuos žiūrėsi, juo daugiau pamatysi. Tai natūraliai ku
ria būseną, skatinančią rinkti kitus, stačiai pamėginti, ką 
tie kiti darys. Taip jau būna visose demokratinėse šalyse. 
Vadovai, per ilgai užsibuvę valdžioje, dažniausiai gyvento
jų akyse nublanksta, savotiškai “apsinuogina” ir praranda 
pirmykštį pasitikėjimą. Yra ženklų, kad ne kitaip atsitiks 
ir su šiuo metu itin sustiprėjusią kairiųjų valdžia.

IANDIEN dar būtų per anksti spėlioti, kas ją pakeis. 
Demokratinei bei teisinei valstybei kurti reikia de- 
mokratų plačiąja to žodžio prasme. Reformoms vyk

dyti reikia gerai pasiruošusių, savo sritis išmanančių refor
matorių. Atrodo, kad tokių per 15 nepriklausomybės me
tų neatsirado. Gal ir būtų atsiradę, jei kas būtų tokių ieš
kojęs, neatmetant nė Vakarų pasaulio. Deja, nuo tokių ga
limybių buvo iškart atsiribota, o valdžias sudarinėjant dai- 
rytasi (ir dar tebesidairoma) senų draugų, pažinčių, gimi
naičių bei bendro verslo darbuotojų aplinkoje. Tokios pas
tangos tik sustiprina savanaudiškumo ir nepagrįstos bai
mės atspindį. O toks siauražiūriškumas niekada nebuvo ir 
nebus gera priemonė stiprinti valstybės pamatams. Tą ne
lemtą menkystę dar labiau ryškina dažni ir įvairūs parei
gūnų pasinaudojimai savo tarnybine padėtimi, siekiant as
meninių tikslų. O tų įstatymų ir jų pataisų gamyba turbūt 
lenkia visa kita. Visuomenei susipažįstant su naujais įsta
tymais ar kitais kokiais teisiniais dokumentais nelengva iš 
karto suvokti, kur ir kam viskas kreipiama. O jei Etikos 
komisija ar kita kokia žinyba kurį nors už skverno pačium
pa, prasideda ilgi teisminiai išsiaiškinimai, žmonių dėme
sys nukreipiamas į žiniasklaidoje keliamus įdomumus, ir 
praktiškai tuo nieko nepasiekiama. Jei koks pareigūnas 
apsišaukia vienose pareigose kaip netinkamas, perkelia
mas į kitas pareigas. Ir taip saugoma, kad išliktų savi tarp 
savų. Atrodo ateinama prie ribos, kurią morališkai stip
resniems ir drąsesniems teks peržengti ir veidu atsisukti į 
tautos ateitį. Įstatymai bei amžinos jų pataisos gal dalykai 
ir reikalingi, bet Lietuvai labiau reikia kitokio mąstymo 
vadų. Galimas dalykas, kurį laiką dar liks neatsakytas 
klausimas, kas tuos vadus ruošia ir kokios brandos iš tik
rųjų reikia, kad mąstysenos linkmė keistųsi? Č.S.

A.a. Popiežius JONAS 
PAULIUS II bibliotekoje, 
Romoje sveikina savo 
Įšventintą kunigą ED
MUNDĄ J. PUTRIMĄ iš 
Toronto 1988 m., kai 
lankėsi Lietuvos vysku
pai. Nuotraukos viduryje 
- prel. A. K. Gutauskas

Busimasis popiežius JO
NAS PAULIUS II su 
savo motina Emilija Ka- 
czarowska-Vojtyla savo 
gimtinėje Wadowice. 
Nuotrauka iš leidinio 
“Pope John Paul II”, 
kuriame pažymėta, kad 
ji esanti lietuvių kilmės
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vai. 37 min. Vatikane sustojo 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
plakusi širdis. Dar kovo 31d. 
jis pasirodė lange, kur žvelg
damas į šimtatūkstantines mi
nias, ypač jaunimo, ištarė: 
“Aš Jūsų ieškojau, o dabar 
Jūs atėjote pas mane!”

1993.IX.3-4 buvo rašyta 
Lietuvos ryte, jog remiantis 
Kanados Tėviškės žiburiais, 
spėjama, kad popiežiaus Jo- 
no-Pauliaus IĮ - Karolio Voj
tylos motinos šaknys yra Lie
tuvoje - šiaurės Žemaitijoje. 
Ten nurodyta pavardės, vieto
vės, kurios atitinka tikrovę. 
Ten gyveno Juozas Kačeraus
kas - Montvydų kaime, o Juo
zas Liauba ir Kazimieras Juo- 
čeris - Kirkų kaime. Kitoje 
Ventos upės pusėje, Griežės 
kaime., gyveno ūkininkas An
tanas Šadauskas.

Juozapas Liauba turėjo 
dvi dukras, kurių Ona ištekėjo 
už Juozapo Kačerausko, o 
antroji dukra Ursula už Anta
no Šadausko. Vėliau jauniau-

didžioj 
šioji O. ir J. Kačerauskų duk
ra Morta ištekėjo už kaimyno 
ūkininko Kazimiero Juočerio. 
Ir taip įvyko kaimyniška gi
minystė.

Caro laikais jaunuoliai 
buvo imami į kariuomenę. 
Daugelis lietuvių jaunų vyru
kų dėl to išbėgo į užsienį. Ši
taip padarė ir jaunieji Ona ir 
Juozapas Kačerauskai. Jie pa
bėgo pas savo gimines į Len
kiją. Ten pasikeitė dokumen
tus ir, kaip giminaičiai sako, 
pasikeitė savo vardus: Juoza
pas pasivadino Feliksu, o Ona 
Marija Ona. Pavardes sulen
kino ir dar po šiai dienai yra 
Kočerovskiai. Grįžę į Lietuvą 
vardus vėl atkeitė pagal krikš
to metrikus. Tačiau ant pa
minklo liko iškalta senelės 
Onos Marijos Kočerovskie- 
nės vardai ir pavardė.

1993.IX. 3 Lietuvos rytas 
rašė, kad atvykęs svečias iš 
Floridos kun. Eugenijus Ge
rulis atvežė savo nutapytą po
piežiaus Jono Pauliaus II mo
tinos portretą ir perdavė Vil

i šviesa
niaus bazilikos klebonui Kazi
mierui Vasiliauskui, prašyda
mas jį padovanoti popiežiui. 
Portreto nugarinėje pusėje 
buvo užrašyta: “Emilija Kače- 
rauskaitė”. Daryta iš jos ves
tuvinės nuotraukos.

Lenkijoje daugelis jaunų 
lietuvių atbėgėlių dirbo Silezi
jos anglių kasyklose ir kitur. 
Manoma, kad ir Juozapas Ko- 
čerovskis, jau Feliksas, galėjo 
ten darbuotis. Pasirodo, kad 
jis mokėjo ir balniaus amato.

Jaunieji Marija Ona ir Fe
liksas Kočerovskiai susilaukė 
dukreles Marijos, o kiek vė
liau ir Emilijos. Mergaitės au
go ir pradėjo lankyti lenkų 
mokyklą. Kai po kurio laiko 
tėvai grįžo į Lietuvą, mergai
tės pasiliko pas giminaičius, 
spėjama, kad pas savo krikšta
tėvius, nes jos nemokėjo lie
tuvių kalbos. Marija ištekėjo 
už lenko Viatrovskio, o Emi
lija tapo mokytoja. Vasaromis 
ji atostogų parvažiuodavo pas 
tėvus. __ _ __________

Nukelta į 3-ią psl.
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Problemas ant svarstyklių!

Q RELIGINIAME GE7I VIMI
Kun. Klemens August 

Droste, vienuolis karmelitas 
iš Bambergo (Vokietijos), lan
kėsi Šiauliuose vasario 6 d. se
minarui apie karmelitus, ir jų 
atsiradimą bei gyvenimo bū
dą, kurį surengė Šiaulių vys
kupijos katalikų evangelizaci
jos centras. Dalyvavo šiaulie
čiai ir tikintieji iš įvairių apy
linkių. Po seminaro klausyto
jai turėjo galimybę pakalbėti 
su svečiu apie būsimas karme
litų stovyklas, tolesni bendra
darbiavimą. Kitas susitikimas 
bus organizuojamas Vilniuje.

Susitikimas su gydytoja 
sės. Birute Žemaityte vyko 
Kaune vasario 13 Palaiminto
jo J. Matulaičio namų salėje. 
Ji papasakojo apie žemaičių 
iniciatyva 2003 m. surengtą 
kryžiaus žygį per Europą pės
čiomis, kuriame dalyvavo apie 
30 žmonių iš įvairių Lietuvos 
parapijų. Šes. Žemaitytė šį žy
gį apibūdino kaip giedančią 
revoliuciją per Europą. Ji su
pažindino su jos parengta 
knyga “Su kryžiumi per Euro
pą”, kurioje atsispindi tos ke
lionės akimirkos.

Kaišiadorių vyskupijos 
šeimos centras vasario 10 d. 
suorganizavo renginį “Gyvy
bės vertė Kaišiadorių bend
ruomenėje: ką bendruomenė 
gali padaryti išsaugant gyvy
bę”. Dalyvavo Kaišiadorių 
rajono savivaldybės atstovai, 
Lietuvos šeimos centro direk
torė V. Valantiejūtė. Vyskupi
jos šeimos centro vadovė dr. 
M. Bagdonienė apžvelgė 
centro veiklą, žodį tarė dva
sios vadovas kun. G. Tamošiū
nas, psichologė R. Truskaus- 
kienė pateikė gimimų, mirčių 
ir abortų statistiką. Vyko dis
kusijos šia tema ir kitais klau
simais, pvz. girtavimo kai
muose, svarstytos priemonės 
šių reiškinių sumažinimui.

Šv. Kazimiero garbei ko
vo 4 d. buvo aukojamos Mi
šios Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje, kurioms vadovavo 
ir pamokslą pasakė kardino
las Audrys Bačkis. Po Mišių 
pasimelsta prie šventojo Lie
tuvos globėjo relikvijų. Tą pa
čią dieną Vilniaus šv. Kazi
miero šventovėje iškilmingas 
Mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė kun. Antanas Saulaitis, 
SJ. Po Mišių vyko sutiktuvės 
keturių “Aidų” leidyklos iš
leistų knygų: Šv. Kazimiero 
gyvenimo ir kulto šaltiniai, 
Ankstyvieji šv. Kazimiero gyve

nimai, Sv. Kazimieras ir Sv. 
Kazimiero koplyčia. Kovo 5 d. 
kardinolas su apaštališkuoju 
nuncijumi arkivyskupu Peter 
Stephan Zurbriggen ir šešiais 
kitais kunigais koncelebravo 
Mišias jaunimui.

Mokslinė konferencija 
Šventasis Kazimieras istorijos 
vyksme: įvaizdis ir refleksija 
įvyko kovo 2 d. Lietuvos vals
tybiniame muziejuje. Įžangos 
žodį tarė kard. A.J. Bačkis, 
sveikino muziejaus direktorė 
B. Kulnytė. Pranešimus skaitė 
dr. I. Vaišvilaitė (apie šv. Ka
zimiero kulto kontekstą), dr. 
M. Adomėnas (apie monar
chijos religinę prasmę), dr. M. 
Paknys (apie šventojo vardo 
vartoseną XVII-XVIII š.), dr. 
M. Čiurinskas (apie šv. Kazi
miero laidotuvių pamokslą), 
dr. G. Jankevičiūtė (apie 1943 
m. konkursą, skirtą šv. Kazi
mierui). Vėliau dr. R. Vit
kauskaitė kalbėjo apie šv. Ka
zimiero koplyčios istoriją, S. 
Maslauskaitė - apie D. Schul- 
tzo sukurtą šv. Kazimiero pa
veikslą, dr. M. Vaicekauskas 
aptarė šventajam skirtas lietu
viškas giesmes, dr. P. Subačius 
- du XIX š. pamokslus, R. 
Malickaitė - šv. Kazimierą 
mininčią XX š. poeziją, prof, 
kun. P. Vaičekonis - šventojo 
palaikų tremties laikotarpį.

Paskaitą Bažnyčios vaid
muo visuomenės kovoje su anti
semitizmu ir ksenofobija vasa
rio 22 d. skaitė kun. Arūnas 
Peškaitis, OFM, kardinolo V. 
Sladkevičiaus memorialinia
me bute Kaune. Prie renginio 
organizavimo prisidėjo pro
jekto “Operacija Žabotins- 
kis” koordinatorė Baltijos 
valstybėse Sigrida Eilevst- 
jonn. Kalbėtoja pabrėžė, jog 
itin reikšmingas yra 2004 m. 
išleistas Popiežiškosios Bibli
jos komisijos dokumentas 
“Žydų tauta ir jų šventieji 
Raštai krikščionių Biblijoje”, 
kuris nurodo gaires, kaip Baž
nyčia galėtų aktyviai visuome
nėje reikštis, kad antisemitiz
mo ir ksenofobijos apraiškų 
būtų mažiau. Jo tvirtinimu, 
netolerancija svetimam arba 
kitokiam nesuderinama su 
krikščionių tikėjimu. Kunigo 
mintims pritarė arkivysk. Si
gitas Tamkevičius, priminęs 
pogrindžio Bažnyčios veiklą 
leidžiant “LKB kroniką”. Rei
kia įveikti visų tautų bendrą 
priešą pragmatizmą, o svar
biausia - pyktį savo širdyje.

DR, JONAS KUNCA
Kiekviena valstybė turi 

problemų. Juo labiau jų apstu 
atsikuriančioje Lietuvoje. Ne
sunku jas pastebėti. Kiekvie
name laikraštyje rasi jų sąra
šus. Kur kas painiau jas iš
spręsti, nes tam reikia lėšų, 
valstybiškai galvojantį protą ir 
gerą organizaciją. Net ir tei- 
giamiausiu atveju visų proble
mų kartu nepajėgtumėm iš
spręsti. Belieka pasirinkti pa
čias svarbiausias atsižvelgiant 
į valstybės dabarties bei atei
ties poreikius ir kartu į gali
mybę tai įgyvendinti.

Lietuva ES narė
Pirmą kartą mūsų šalies 

istorijoje galime jaustis sau
gūs. Bet tas saugumas yra su
rištas su pačios ES išsilaikymu 
ir politika. Rusijoje dar vis ne
trūksta balsų, reikalaujančių 
nepaleisti Pabaltijo iš Mask
vos akiračio. Pati ES yra suin

Kairiųjų nuopelnų išpūtimas
Prosovietinė žiniasklaida Lietuvoje, iškraipydama istorinius įvykius, 

stengiasi išpūsti kairiųjų, ypač komunistų, nuopelnus
ZIGMAS ZINKEVIČIUS

Tai daryti nėra lengva, nes tų nuopelnų - 
ne per daugiausia. Tenka dažną iš jų daugkart 
minėti, juos akcentuoti ir šiaip sudaryti gausos 
įspūdį.

Turbūt dažniausiai buvo ir tebėra kalbama 
apie kairiųjų prezidento Kazio Griniaus nuo
pelnus, nutylint tai, kad jam prezidentaujant 
buvo sudarytos sąlygos komunistų veiklai 
prieš Lietuvos nepriklausomybę. Jo įsakymu 
visi politiniai kaliniai, kurių dauguma - komu
nistai, buvo amnestuoti ir paleisti iš kalėjimų. 
Panaikinta karo padėtis, nors valstybėje buvo 
didžiausia politinė suirutė - taip komunistams 
buvo “atrištos rankos” nebaudžiamiems lais
vai veikti. Per Valstybės šventes jie masiškai iš
keldavo raudonąsias vėliavas, nuplėšinėjo tri
spalves. Jų agitatoriai nesibijodami ėjo į fab
rikus agituoti darbininkų, kad reikia versti 
“buržuazinę” valdžią. Masiškai platinti bolše
vikiniai atsišaukimai. 1926 m. kompartija taip 
suįžūlėjo, jog ėmė siųsti savo patikėtinius į ka
riuomenės dalinius, kad ragintų kareivius ne
klausyti karininkų. Visa tai dabar stengiamasi 
“pamiršti”, dėmesį sutelkiant vien į Grinių 
kaip vadovą-demokratą, neretai išpūstai tuš
čiažodžiaujant.

Stengiamasi išnaudoti ano meto kairiųjų 
veikėjų jubiliejines datas. Ta proga per spaudą ir 
apskritai žiniasklaidą žmonių sąmonėje įtvirti
namas “išpudruotas” tų veikėjų veidas, pagra
žintas išsigalvotais faktais, tačiau vengiama tokį 
veikėją apibūdinti visapusiškai, nekalbama apie 
jį iš esmės, neįvertinami visi jo darbai. Kaip 
pavyzdį galima nurodyti Stasio Zajančkausko 
žūties 50-ųjų metinių paminėjimą Ukmergės 
laikraštyje Gimtoji žemė. Straipsnyje emocingai 
apgailestaujama, kad 1947 m. kovo 8 d. nuo lais
vės kovotojų kulkos krito poetas, vykęs skaityti 
paskaitos apie tarptautinę Moters dieną. Iš 
tikrųjų S. Zajančkauskas tą dieną buvo ginkluo
tas bolševikas, sovietinių aktyvistų priešakyje 
vykęs raginti nepaklusnių valstiečių, kad vyk
dytų okupanto paskirtas miško paruošų duokles 
(“Nutylėta tiesa”, Lietuvos aidas, 1997 m. 
gegužės 2 d.). Šių eilučių autoriui tekdavo ma
tyti Stasį Zajančkauską dar “Smetonos laikais”, 
vaikščiojantį po Ukmergės apylinkių kaimus ir 
agituojantį žmones versti “buržujų” valdžią. To
kio ir panašaus kairiųjų veikėjų “dailinimo”, o iš 
tikrųjų - istorijos klastojimo, pavyzdžių - kiek 
nori.

Literatūros istorijos klastojimas
Per pusšimtį okupacijos metų mokykla ir 

žiniasklaida, ypač sovietinė literatūrologinė 
rašliava, į žmonių sąmonę įdiegė perdėm so
ciologizuotą ir sovietiškai kryptingą literatū
ros sampratą. Kas joje netilpo, buvo “apkar
poma”, o pašalintos vietos “perrašomos”. Taip 
atsitiko, pavyzdžiui, su Vienuolio kūryba (ge
rai žinoma Paskenduolės teksto “revizija”). Pa
tys rašytojai, jų biografijos buvo perdirbinėja- 
mos, kad atitiktų minėtąją sampratą. Antai 
“revoliucinio proletariato” poetas Julius Jano
nis, šeimos narių ir artimųjų tvirtinimu, iš tik
rųjų buvęs labai tylus, užsidaręs, giliai tikintis 
jaunuolis, neabejotinai talentingas. Jame ne
buvo nieko revoliucingo, tik jautri, užjaučianti 
širdis (Lietuvos aidas, 1996 m. balandžio 4 d.). 
O kokį iš jo bolševikai padarė revoliucio
nierių!

Nuslinkus į nebūtį sovietinei literatūrai, 
ištisai mirusių knygų bibliotekai, bolševikinės 
literatūros sampratų recidyvai kartkartėmis iš
kyla į paviršių, sąmoningai ar nesąmoningai 
jais operuojama, nuodijama žmonių sąmonė, 
tuo pačiu klastojama istorija.

(Istorijos iškraipymai)

Laimė glūdi ne darbe, kurį mėgstame, bet 
pamėgime darbo, kurį privalome atlikti.

(J.M.Barrie)
TŽ leidėjų valdybos pirm. J. Kuraitė-La- 
sienė pradėjo tradicinę spaudos popietę 
Anapilyje, Mississaugoje š.m. balandžio 3 d.

teresuota gerais santykiais su 
Maskva dėl Rusijos naftos, 
dujų ir didokos rinkos. Betgi 
galima tikėtis, jog dauguma 
ES narių bus už ES sienų ne
liečiamumą. Iš kitos pusės, 
nepaisant didžiulio Rusijos 
pasipelnymo iš brangios naf
tos, ji labai lėtai teatsigauna. 
O po Ukrainos ir Gruzijos ne
tekimo ji liko tik viena iš di
desnių Europos valstybių. 
Vargiai ji bus mums pavojinga 
ateityje.

Rimtesnis pavojus yra 
Vokietijos ekonominė krizė, 
nes ši valstybė yra ES ekono
minė širdis. Kadangi Vokieti
ja neišgali šiuo metu išlaikyti 
savo biudžeto deficito žemiau 
3%, ES turėtų padaryti jai lai
kiną išimtį, kol ji atgaus eko
nominį pajėgumą. Paramą 
naujom narėm ko gero teks 
irgi apkarpyti. Tai būtų mums 
nemaloni naujiena. Bet už 
viską svarbiau išlaikyti ES ir 

jos valiutos pastovumą. Vaka
rų Vokietija padarė klaidą 
siekdama sulyginti R. Vokieti
jos gyvenimo lygį su vakarine 
jos dalimi. Tam buvo išleisti 
šimtai bilijonų dolerių. Dabar 
belieka ieškoti racionalios iš
eities.

Vidaus problemos
Čia verta sustoti tik prie 

pagrindinių iš jų. Matome ir 
dejuojame, kad Lietuvos rin
kėjai leidžia save taip lengvai 
suvedžioti, o politikai nesuge
ba tinkamai veikti dėl pilieti
nės kultūros stokos. Dabarti
nės kartos mąstysenos nepa
keisim. Bet valdžia elgesį ga
lėtų pažaboti išleisdama įsta
tymą, sugriežtinantį baus
mę korumpuotiems pareigū
nams. O ateičiai labai svarbu 
išauklėti naują blaiviai galvo
jančią kartą, kuri be profesi
nio kompetentingumo jaustų 
meilę ir pareigą savo kraštui 
bei tautai.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Vienas iš dviejų šoninių pastatų, sudarančių dabartinius Verkių rūmus, kuriuos 1387 m. didysis 
Lietuvos kunigaikštis Jogaila padovanojo Vilniaus vyskupijai. Verkių rūmuose, apsuptuose didelio 
itališko parko, buvo įsteigta vyskupų priemiestinė rezidencija - netoli Vilniaus Nuotr. I. Ross

lAi SAVAITĖ LIETUVOJE

Grūto parko šmėklos miestuose
HENRIKAS KUDREIKIS

Lietuvoje vienas buvęs 
politinis kalinys man tarė: 
“Kai kitą kartą grįši Lietuvon, 
nenustebk Grūto parko ‘bal- 
vonus’ radęs miestų aikštė
se...” Nusišypsojau, maniau, 
kad jis pokštus krečia. Bet, 
paskaičius Lietuvos spaudą, 
pasirodė, kad politinio kalinio 
žodžiai - tikrovė.

Šių metų vasario 26 d. 
Lietuvos aido pirmo puslapio 
pirmame straipsnyje parašyta, 
kad Lietuvos KGB liūtai jau 
pradėjo mauroti. Nesinori ti
kėti, kad po penkiolikos tau
tos nepriklausomybės metų 
KGB rezervistas, dabar Lietu
vos saugumo viršininkas Ar
vydas Pocius nelauktai ir neti
kėtai pareiškė, kad pasodins į 
kalėjimą tuos žurnalistus, 
kurie “viešino” KGB rezervo 
sąrašus. Išeitų, kad spauda iš
davė valstybės paslaptį. Bau
džiamųjų sovietų struktūrų 
veikla pasirodė viešumoje, 
kad žmonės žinotų, kas bend
radarbiavo su okupantais. 
Laikraštyje žurnalistas Algir
das Pilvelis rašo, kad A. Po
cius pasiima pagarsėjusio 
NKVD vado pareigas. Pilieti
nės teisės pakirstos, ir, jei taip 
pasakyta, reiškia, kad Lietuvą 
valdo KGB.

Toliau Lietuvos spaudoje 
skaitome, kad Lietuvos de
mokratija pradeda slinkti į 
saulėlydį. KGB “rezervai” jau 
seimo komisijos išteisinti. Bū
tų kvailybė tikėti, kad į vadi
namus “rezervus” žmonės bū
tų įtraukti be jų sutikimo, kad 
jie nebūtų specialūs režimo 
patikėtiniai, pasižymėję kom
jaunuoliai ar komunistai. Tai 
baudžiamasis sovietų elitas, 
tai ne iš vidurio gatvės pa
griebti kokie dumbaklyniai. 
Nesvarbu, ką jie savo gynybai 
sako. To elito narys buvo Ar
vydas Pocius, kaip ir dauguma 
Lietuvos vadų, buvę kagėbis
tai ir iškilę komunistai.

Spėjama, kad kagėbistų 
vadų nurodymu A. Pocius 

Užgeso didžioji šviesa
Atkelta iš 1-mo psl.

, Dienraštyje 77ze New York Times buvo 
paskelbta, kad popiežiaus Jono-Pauliaus II 
tėvas lenkas, o motina lietuvė. Tuomet į Šven
tąjį Tėvą kreipėsi vyskupas Antanas Deksnys, 
kuris iš popiežiaus išgirdęs, jog niekada jis to 
neneigė. Taipogi prel. Ladas Tulaba, lanky

damasis Lietuvoje, minėjo, kad su Karoliu 
Vojtyla, kai jis dar nebuvo popiežius, kalbėjosi 
apie jo kilmę. Klausęs: “Jūsų pavardė greičiau 
prūsiška - senoji jotvingių?”...

Į tai busimasis popiežius atsakęs: “Ar aš 
tai neigiu?”. Ir pats Šventasis Tėvas yra 
pasakęs: “Pusė mano širdies Lietuvoje”...

Jurgis Atžalėnas

grasina demokratijai kalėji
mu, kurio durys greit atsivers 
nepaklusniesiems. “Reiškia, 
žurnalistas atliko savo parei
gą, nesvarbu kokios jo politi
nės pažiūros, jis gali būti nu
teistas ir įkalintas” , - rašo A. 
Pilvelis.

Pasak Lietuvos aido, joks 
NKVD ar KGB vadovas so
vietų laikais niekam kalėjimu 
nedrįsdavo grasinti. Sodinti į 
kalėjimus buvo ne slaptųjų 
tarnybų reikalas. Ši tarnyba, 
komunistų partijos nurody
mu, surinkdavo duomenis 
apie “liaudies priešus” ir juos 
perduodavo teismui.

Jei KGB tardytojams 
duomenų neužtekdavo, kan
kinimais išgaudavo keisčiau
sius ir prieštaringiausius prisi
pažinimus. Taigi Lietuvos sau
gumo viršininkas A. Pocius 
tapo kaltintoju ir teisėju. At
rodo, kad jam kažkas suteikė 
ĮGALIOJIMUS NE VIEN 
TIRTI antivalstybinę veiklą. 
Šiandien A. Pocius savo veik
la pralenkė net Lavrenti Be
riją-

Pagal sovietų įstatymus 
KGB rezervas buvo skirtas 
perversmų ir neramumų atve
jams. Gal artėja valanda “X”, 
kai KGB “rezervas” pradės 
veikti. Tokie A. Pociaus pa
reiškimai supurto Lietuvos 
žmonių nervus.

Reikia apgailėti, kad Lie
tuvoje po Nepriklausomybės 
paskelbimo neįvykdyta deso
vietizacija. Rusijos slaptosios 
tarnybos veikia ir toliau. Šian
dien valstybinėse tarnybose, 
įskaitant karinius dalinius, 
tarnauja valdininkai, susieti 
su KGB. Jie šiandien gali val
dyti pagal užsienio slaptųjų 
tarnybų nurodymus. Už tai 
Lietuvoje pasidarė neramu.

Lietuvoje daugelis švie
suolių, nebūtinai buvusių po
litinių kalinių, man sakė, kad 
Lietuva gali greitai iškristi iš 
NATO ir Europos sąjungos, 
nes kariuomenė infiltruota, 
valstybę perėmė kagėbistai.

Pažvelkime į seimo veik
lą. Jau nutarta KGB archyvus 
įslaptinti. Kiekvienam poli
tikui nereiks aiškintis, kad jis 
buvo KGB bendradarbis. Dar 
baisesnių dalykų vyksta sei
me. Jau organizuojasi grupės, 
kurios nori išmesti Lietuvos 
trispalvę, pakeisti ją raudona 
vėliava. Iš karto vėliava plevė
suotų tik seime, vėliau - val
džios įstaigose, na, ir pamažu, 
visoje valstybėje. Tai paskai
čius, čia už Atlanto, norisi su
rikti: “Te trenkia juos perkū
nas!”

Sunerimę Lietuvos žmo
nės ne vien dėl KGB “rezer
vistų” skandalo. Daug žmonių 
patyrė, kad klausoma jų tele
foninių pokalbių, renkami 
kompiuterių duomenys, nar
šomas elektroninis paštas. 
Yra teigiančių, kad jie seka
mi. Juos seka tie patys žmo
nės, kurie sovietų laikais buvo 
KGB agentai ir skundikai. 
Kam tai daroma? Ar A. Po
cius nieko apie tai nežino? Ar 
iš viso jis gali dirbti valstybės 
saugumo srityje (VSD)?

Pastebėta slaptųjų užsie
nio tarnybų veikla visose bu
vusiose sovietų okupuotose 
valstybėse, ypač Lenkijoje. 
Lenkai ir šiandien nelabai ti
ki, kad po Sovietų Sąjungos 
žlugimo KGB telkimas būtų 
sustojęs.

Kiti keisti įvykiai mūsų 
Tėvynėje. Nustatyta, kad 
Šiauliuose stovinčių NATO 
lakūnų nuolatiniai užpuoli
mai yra rusų organizuoti. Tai 
bandymas išstumti Lietuvą iš 
NATO eilių.

Jau daug metų Lietuvos 
“istorikai” televizijoje prezi
dentą A. Smetoną lygina su 
Hitleriu (ne Stalinu). Purvais 
apdrabstomi visi garbingi mū
sų tautos sūnūs, pradedant 
Maironiu. LNK laidoje filoso
fuojanti “istorikė” (pavardė 
nenurodyta) bando sumen
kinti dr. Jono Basanavičiaus 
nuopelnus mūsų valstybei.

Gedulo dienos
Mirus popiežiui Jonui 

Pauliui II, Lietuvos vyriausy
bė paskelbė tris gedulo die
nas, pratęsė jas iki laidotuvių 
datos, balandžio 8 d. Minint 
gedulą, Lietuvos valstybės 
vėliava nuleidžiama 1/3 stie
bo ilgio. Balandžio 6 d. vy
riausybės nariai pagerbė po
piežiaus atminimą dalyvau
dami Mišiose, pasirašė Šven
tojo Sosto nunciatūroje esan
čioje užuojautų knygoje.

Prezidentas Valdas Adam
kus dalyvavo popiežiaus lai
dotuvėse Romoje. Balandžio 
6 d. į Romą išvyko Lietuvos 
vyskupų konferencijos gene
ralinis sekretorius monsinjo
ras Gintaras Grušas, arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius, 
vyskupai Rimantas Norvilą ir 
Juozas Matulaitis, kurie ats
tovavo Lietuvos Katalikų 
Bendrijai. Balandžio 4 d. iš
vyko kardinolas Audrys Juo
zas Bačkis dalyvauti gedulo 
iškilmėse ir kardinolų kon
gregacijoje. Jis - pirmasis 
lietuvių kardinolas, dalyvau
jantis konklavoje - naujojo 
popiežiaus rinkimuose.

Atminimo vakaras “In 
memoriam popiežiui Jonui 
Pauliui II” įvyko balandžio 6 
d. Vilniaus universiteto Šven
tų Jonų šventovėje, kurioje 
Šventasis Tėvas lankėsi 1993 
m. rugsėjį. Iš Lietuvos į po
piežiaus laidotuves Romoje 
maldininkų autobusas išvyko 
iš Vilniaus balandžio 6 d.

Lankėsi EP pirmininkas
Lietuvoje kovo 31-balan

džio 1 d.d. lankėsi Europos 
parlamento pirmininkas Jo- 
sep Borrell Fontelles. Jis at
kreipė dėmesį į tai, jog 2005 
m. Lietuvoje yra paskelbti 
Didžiojo Vilniaus seimo ir 
parlamentinės tradicijos me
tais, pasveikino su būsima 
tūkstantmečio minėjimo šven
te 2009 m. ir Vilniaus paskel
bimu pasaulio kultūros sosti
ne tais pačiais metais. Jis pri
pažino, kad Lisabonos strate
gija, pagal kurią ES turi tapti 
konkurencingiausia rinka pa
saulyje, nėra sėkminga. Todėl 
reikia parengti planus, kad 
kiekvienoje ES narėje būtų 
paskirtas ministeris, atsakin
gas už šios strategijos įgyven
dinimą. Neįgyvendinus šios 
strategijos kils grėsmė socia
liniam Europos modeliui, 
teigė svečias. Visos valstybės 
turi prisidėti prie ES biudže
to, kitaip Europa būtų para
lyžiuota.

Lietuva pirmoji patvirti
no ES konstituciją - praėju
sių metų lapkričio 11 d. EP 
pirmininko teigimu, šis pro
cesas kitose ES valstybėse 
nebus sklandus. Dar 8 valsty
bės turi išreikšti savo nuomo
nę apie Sutartį dėl konstitu
cijos Europai referendumuo
se. Tai - Airija, Danija, Di
džioji Britanija, Olandija, 
Lenkija, Liuksemburgas, Por
tugalija ir Prancūzija. Kitos 
valstybės patvirtins konsti
tuciją parlamentuose. Estija 

ir Latvija šiuo klausimu dar 
nėra apsisprendusios. ES 
konstitucija įsigalios 2006 m. 
lapkričio 1 d., jeigu visos 25 
narės bus ją patvirtinusios, 
arba tada, kai ją patvirtins 
paskutinė ES narė.

Bendravimo pertrauka
Seimo Užsienio reikalų 

komisijos pirmininko Justino 
Karoso teigimu. Lietuvos ir 
Rusijos santykiuose prasidė
jo “diplomatinio bendravimo 
pauzė”, kurią skatina Rusijos 
ambasadorius Lietuvoje Bo
risas Cepovaš. Jis nedalyvavo 
kovo 29 d. seimo posėdyje, 
kuriame minėtos narystės 
ŠAS (NATO) metinės, nei 
Prezidentūros priėmime, į 
kuriuos jis buvo kviestas. Už
sienio reikalų bei saugumo ir 
gynybos komitetai surengė 
bendrą posėdį kovo 30 d. ap
tarti dabartiniams Rusijos ir 
Lietuvos santvkiams. Kovo 
31 d. Lietuva paskelbė diplo
matinių ryšių su Rusijos am
basadoriumi pertrauką, rašo 
LGTIC.

Kaip skelbia LGTIC, 
ambasadoriaus išpuoliai - 
neigiami pareiškimai apie 
Lietuvą, kaip skandalų mėgė
jų sambūrį - suerzino net Ru
sijos diplomatijos vadovą 
Sergejų Lavrovą. Rusijos 
URM šaltinių žiniomis, “ar
tėjant gegužės 9-osios iškil
mėms ir ne vienam pasaulio 
valstybių vadovui vis kritiš
kiau žvelgiant į Kremliaus 
veiksmus, Rusijos užsienio 
reikalų ministerija nėra suin
teresuota aštrinti santykių su 
Lietuva”.

Seimo pirmininkas 
Kanadoje

Lietuvos seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas ofi
cialiu vizitu balandžio 4-8 
d.d. lankėsi Kanadoje su de
legacija. Jis atvyko Kanados 
parlamento Atstovų rūmų 
pirmininko Peter Milliken 
kvietimu, susitiko su Kana
dos ministeriu pirmininku 
Paul Martin, Kanados pilie
tybės ir imigracijos ministe- 
riais bei kitais pareigūnais 
sostinėje, Otavoje. Jis taip 
pat susitiko su Ontario pro
vincijos parlamento pirmi
ninku Alvin Curling Toronte 
ir šio miesto meru David 
Miller.

Vienas iš svarbiausių 
klausimų seimo pirmininko 
vizito metu buvo vizų režimo 
Lietuvos piliečiams, vykstan
tiems į Kanadą, panaikini
mas. Kai kurie pareigūnai 
patikino Lietuvos delegaciją, 
kad bus stengiamasi spręsti šį 
klausimą artimiausiu laiku. 
Kartu su seimo pirmininku 
vyko Teisės ir teisėsaugos ko
miteto pirmininkas Julius 
Sabatauskas, opozicinės Tė
vynės sąjungos frakcijos na
rys Arimantas Dumčius, 
Darbo partijos frakcijos se
niūnė Loreta Graužinienė ir 
socialliberalas Gediminas 
Jakavonis, taip pat patarėjai 
Erika Vėberytė ir Ferdinan
das Kauzonas. RSJ
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Pasaulio paveldo paminklai Lietuvoje
STANISLOVAS SAJAUSKAS

Atgimstančios Lietuvos su
grįžimas į civilizuotų šalių tarpą 
kaskart pažymimas vis naujo
mis gairėmis. Kultūriniam atgi
mimui itin svarbu, kad žymiausi 
Lietuvos kultūros ir gamtos pa
veldo paminklai ir reiškiniai 
Įtraukiami į UNESCO pasaulio 
paminklų sąrašus. Tai garan
tuoja ne tik šių paminklų popu
liarinimą pasaulyje, bet ir, kas 
svarbiausia, tinkamą puoselėji
mą ir apsaugą, kadangi Lietu
va, kaip ir 20 kitų UNESCO 
Pasaulio paveldo komiteto na
rių, 2003 m. pasirašė Pasaulinio

Kernavės tyrinėtojas archeo
logas prof. dr. A. Luchtanas

Nuotr. S. Sajausko 

gamtos ir kultūros paveldo glo
bos konvenciją. 2004 m. pasira
šyta Žodinio ir nematerialinio 
pasaulio paveldo apsaugos 
konvencija. UNESCO Pasaulio 
paveldo sąraše šiuo metu yra 
754 objektai 129 šalyse, iš jų 
582 kultūros, 149 gamtos ir 23 
mišrūs. Lietuva jame atstovau
jama penkiais kultūros ir gam
tos bei nematerialaus paveldo 
objektais.

Vilniaus senamiestis
Pirmasis pasaulinio pripa

žinimo sulaukė Vilniaus sena
miestis, kaip unikalus ir nepa
kartojamas architektūros bei 
archeologijos paminklas, Įt
rauktas į UNESCO sąrašą 1994 
m. Vilniaus istorinis centras, 
senamiestis, užimantis 360 ha, 

Kodiniai Kernavės archeologijos ir istorijos muziejuje
Nuotr. S. Sajausko

yra vienas didžiausių Rytų 
Europoje. Jame išlikę per 1500 
senovinių pastatų. Nors Vil
niaus architektūroje vyrauja 
barokinis stilius, tačiau čia rasi
me ir gotikos, renesanso, klasi
cizmo architektūros paminklų. 
Pagrindinė Vilniaus senamies
čio puošmena yra Lietuvos sos
tinės simboliu tapusi Gedimino 
pilis ir jos papėdėje. Arkikated
ros aikštėje, stovinti architekto 
Lauryno Gucevičiaus suprojek
tuota ir 1793 m. pastatyta kla
sicistinė katedra.

Kuršių nerija
Kuršių nerija 2000 m. į šį 

sąrašą Įtraukta kaip pasaulinės 
vertės kultūrinis kraštovaizdis - 
išskirtinis žmogaus ir gamtos 
kūrinys. Kuršių nerija - tai per 
5000 metų Baltijos bangų su
kurta 98 km ilgio smėlio juosta, 
skirianti Nemuną ir Kuršių ma
rias nuo jūros. Jūros vėjų neša
mas Baltijos smėlis čia sufor
mavo ilgą aukštų vaizdingų 
smėlio kopų virtinę, amžių ei
goje užpustydamas 14 žvejų 
kaimų. Skandinavijos pušaitė
mis apželdinti kopų šlaitai liu
dija apie žmogaus pergalę prieš 
stichiją. Dabar Kuršių nerija - 
tai nuostabus kampelis, pa
skelbtas valstybiniu parku, ku
riame yra net 4 kraštovardžio 
draustiniai - Parnidžio, Karvai
čių, Juodkrantės ir Lapnugario. 
Kuršių nerija garsėja puikiais 
europinio lygio kurortais Nida, 
Juodkrante, Preila, Pervalka ir 
Klaipėdos miestui priskirta 
Smiltyne. Ją garsina taip pat 
Nidos ir Smiltynės paplūdimiai, 
senoviniai žvejų laivai - kūre
nai, kurių stiebus puošė marga
spalvės vėtrungės, Gintaro 
Įlanka ir Raganų kalnas Juod
krantėje, Jūrų muziejus ir vie
nintelis Baltijos pakrantėje del
finariumas Kopgalyje. Kartu 
Kuršių nerija yra ir unikalios 
nesunaikintos gyvosios gamtos 
rezervatas, kuriame randama 
apie 960 augalų rūšių; iš jų net 
17 Įtrauktos i Lietuvos raudo
nąją knygą. Tik čia, Lietuvoje, 
auga pajūrinė zunda, tyrulinė 
erika, ankstyvoji smilgenė, 

šiaurinė linėja. 2004 m. Lie
tuvos bankas išleido proginę 50 
litų monetą, skirtą UNESCO 
pasaulio paveldui - Kuršių ne
rijai.
Kernavės archeologinė vietovė

Tai naujausias Pasaulio pa
veldo objektas Lietuvoje. Jis 
paskelbtas 2004 m. dėl ypatin
gos kultūrinės, istorinės, arche
ologinės ir kraštovaizdinės 
vertės. Kernavė - tai seniausia 
žinoma Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės sostinė, kurioje 
gyveno Traidenis (1269-1282 
m.). Čia penkių piliakalnių - 
Mindaugo sosto, Aukų, Lizdei
kos, Pilies, Kriveikiškių — ap
suptyje vaizdingame Pajautos 
slėnyje ant Neries kranto XIII- 
XIV š. buvo įsikūrusi gyvenvie
tė, archeologo A. Luchtano at
rasta tik 1986 m. Per 26 moksli
nių tyrinėjimų ekspedicijas bu
vo rasta gausybė archeologijos 
paminklų nuo vėlyvojo paleoli
to iki XVII š., tačiau lietuviška 
Troja pramintoje Kernavėje te
bėra ištirta vos 2% jos didžiulės 
2000 ha teritorijos ploto. Se
niausieji radiniai siekia anksty
vąjį mezolitą (VIII-VII tūks
tantmetis pr. Kr.). Čia rasta 
Romos imperijos moneta, LDK 
sidabro lydinių, seniausiųjų Al
girdo, Jogailos, Vytauto mone
tų. Anot Kernavės tyrinėtojo 
prof. dr. A. Luchtano, pagal ra
dinių gausą, amatų specializaci
ją, juvelyrinių dirbinių grožį ir 
sudėtingumą Kernavei nepri
lygsta nė vienas Lietuvoje tirtas 
archeologijos paminklas.

2005 m. kovo 16 d. Kerna
vės kraštotyros muziejuje buvo 
sutikta Lietuvos banko išleista 
proginė 50 litų moneta, skirta 
UNESCO paveldui - Kernavei. 
Monetos averse pavaizduota 
Kernavėje, Kriveikiškių kapi
nyne, rastas Jogailos valdymo 
laikų lietuviškas denaras.

UNESCO pasaulio žodinio 
ir nematerialaus paveldo še
devrais paskelbti du Lietuvos 
kultūros reiškiniai.

Lietuvos kryždirbystė
UNESCO pasaulio nema

terialaus paveldo šedevru Lie
tuvos kryždirbystė buvo pripa
žinta 2001 m., aktyviai veikiant 
Lietuvos ambasadorei prie 
UNESCO Ugnei Karvelytei. 
Tai keturių šimtmečių senumo 
lietuvių kultūros reiškinys, iš
laikęs savo gyvybingumą netgi 
pačiomis nepalankiausiomis 
rusiškosios okupacijos ir valsty
binio ateizmo sąlygomis. Kryž- 
dirbystės terminas jungia ir sta
tinius (kryžius, koplytėles, kop
lytstulpius), ir jų kūrimo dvasi
nes puses (sukūrimo intencijas, 
kūrimo ir statymo procesus, pa
šventinimo tradicijas), ir žmo
gaus santykį su kryžiaus simbo
liu (lankymas, rodoma pagar
ba, puošimas, maldos, giedoji
mai). Žymiausi Lietuvos sava
moksliai kryždirbiai Vincas 
Svirskis (1835-1916 m.), Lion
ginas Šepka (1907-1985 m.), 
Stanislovas Riauba (1904-1982 
m.).

Nors senųjų kryždirbystės 
objektų šiandien mažai teišliko 
(sunaikino gamta ir sovietme
čiu nudvasinti žmonės), tačiau

Kernavės neogotinė šventovė žiemos metu Ntr. S. Sajausko

Lietuvos banko 2005 m. išleista 50 litų proginė moneta, skirta 
paminėti Kernavei kaip UNESCO pasaulio paveldui, išleista 
serijoje “Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai”. 
Monetos averse - Kernavėje rastas Jogailos denaras. Monetos 
dail. Giedrius Paulauskis Nuotr. S. Sajausko
kryždirbystės ir kryžių statymo 
tradicija atgimsta su nauja jėga. 
Jais pažymimos partizanų kovų 
ir žūties vietos, sunaikintos so
dybvietės, numelioruotos gim
tinės; atstatytose sodybose sta
tomi kryžiai negrįžusiems Sibi
ro tremtiniams atminti. Ypatin
gai išraiškingu ir prasmingu 
kryždirbystės objektu yra po
piežiaus Jono Pauliaus II ap
lankytas Kryžių kalnas prie 
Šiaulių.

Dainų švenčių tradicija
UNESCO pasaulio žodinio 

ir nematerialaus paveldo še
devru Baltijos šalių Dainų šven
čių tradicija paskelbta 2003 
metais. Kultūriniu požiūriu Dai
nų švenčių tradicija yra tautinio 
identiteto išraiška, besiremiant 
masiniu choristų, šokėjų ir mu
zikantų sąjūdžiu. Ji daug prisi
dėjo XX š. pirmoje pusėje for
muodama tautinę kultūrą ir ta
po viena svarbiausių tautinio 
identiteto išsaugojimo formų. 
Okupacijų metais tai buvo tarsi 
slaptasis tautinės savigynos 
ginklas, nepriklausomybės sie
kio garantas. Tai, kad trijų Bal
tijos valstybių nepriklausomy
bės atkūrimas 1990 m. vyko 
kaip “dainuojanti revoliucija”, 
yra nemažas dainų ir šokių 
švenčių tradicijos suformuotos 
pasaulėjautos nuopelnas.

Istoriškai dainų ir šokių 
švenčių tradicija siekia XIX š. 
Vidurio ir Vakarų Europą (pir
moji šventė surengta 1843 m. 
Šveicarijoje, Ciuriche), vėliau 
per Vokietiją atkeliavo ir į 
Baltijos kraštus. Ilgainiui dai
navimo tradicija laisvose šalyse 
išblėso, o Rusijos aneksuotuose 
Baltijos kraštuose išsilaikė. 
Masiniai dainų ir šokių švenčių 

susibūrimai ugdė tautų bendru
mo ir vienybės jausmą, kūrė 
prielaidas Baltijos tautoms 
atsiskirti nuo Rusijos ir sukurti, 
o Lietuvai - atkurti - 
savarankiškas valstybes.

Estijoje pirmoji visuotinė 
dainų šventė įvyko 1869 m., 
Latvijoje - 1873 m. Dėl specifi
nio lietuvių tautinio ir kultūri
nio persekiojimo (po 1863 m. 
sukilimo sekę trėmimai į Sibirą, 
uždrausta lietuviška spauda) 
pirmoji Lietuvos dainų šventė 
Kaune surengta tik 1924 m., ta
čiau nuo to laiko vyksta regu
liariai.

Dainavimo tradicija palai
kė pabaltiečius ir sovietiniuose 
lageriuose, ir tremtyje. Po karo 
jau 1946 m. buvo atgaivinta 
dainų švenčių tradicija. Ji po
puliari ir tarp lietuvių, gyvenan
čių JAV, Kanadoje, Australijo
je. Ten šios šventės rengiamos 
nuo 1956 m. O 1990 m. Lietu
vai iškovojus nepriklausomybę, 
nuo 1994 m. jose aktyviai daly
vauja viso pasaulio lietuvių dai
nininkai. Lietuvių dainavimo 
tradicija tapo pasauline.

UNESCO Pasaulio pavel
do lietuviškasis sąrašas netru
kus gali pailgėti. Aktyviai vei
kiant Lietuvos ambasadorei 
prie UNESCO Inai Marčiulio
nytei, į Lietuvą atvykę UNES
CO ekspertai atkreipė dėmesį į 
Trakų istorinio valstybinio 
parko, Jurgaičių piliakalnio 
(Kryžių kalno) išskirtinumą. 
Tikimasi taip pat, kad į šį są
rašą pateks itin reikšmingas 
Europos kultūrai, daugeliui ša
lių tapęs pavyzdiniu Lietuvos 
Statutas, pernai pažymėjęs 475 
m. jubiliejų.



2005.IV.12. Nr. 15 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 5

Gimnazijos rūpesčiai ir lūkesčiai
Atvirų durų diena

2005 vasario 19 d. Vasario 
16-osios gimnazijoje Vokieti
joje vyko Atviru durų diena. 
Si diena organizuojama kiek
vienais metais.

Šiais metais susirinko itin 
gausus lankytojų būrys (apie 
200 tėvų su būsimais moki
niais). Gimnazijos mokytojai 
pristatė savo dėstomus daly
kus, supažindino sū mokykla. 
Svečius pasveikino direkto
rius A. Šmitas. Po to svečiams 
koncertavo mokyklos daini
ninkai ir muzikantai, vado
vaujami mokytojo G. Ručio. 
Mažieji svečiai ir jų tėveliai 
susidomėję klausėsi 5-6 kl. 
mokinių pasakojamų istorijų 
ir žiūrėjo 7- 8 kl. mokinių vai
dinimą anglų kalba. Vaidini
mą paruošė anglų kalbos mo
kytojos M. Šmitienė ir B. 
Bugla.

Po to svečiai galėjo susi
pažinti su mokykla: p. Buech- 
senstein rodė filmus apie mo
kyklos gyvenimą ir darbą, o 
mokytoja L. Mansienė de
monstravo cheminius bandy
mus. Matematinius galvosū
kius paruošė mokytoja R. 
Vomberg. Lankytojai galėjo 
pasigrožėti ir gimnazistų dai
lės darbais - puikią jų parodą 
surengė dailės mokytoja J. 
Lemkienė. Mokytojas H. 
Korb aprodė svečiams kom
piuterių klasę, o greta esan
čiame darbelių kabinete lan

Antkapinis paminklas ant Lietuvos diplomato a.a. Stasio 
Lozoraičio (1904-1994) Petrašiūnų kapinėse, prie Kauno

kytojai pirmą kartą pamatė, 
kaip audžiamos ir pinamos 
lietuviškos juostos - šitai 
jiems parodė gimnazijos mo
kiniai su mokytoja E. Kauf
mann.

Mokytojas H. Herbel su 
5-6 kl. mokiniais demonstravo 
gimnazijos ir jos teritorijos 
-maketą. Prancūzų kalbos mo
kytoja B. Heidt su kai kuriais 
prancūzų kalbos besimokan
čiais mokiniais įrengė kavinę, 
kurioje visi, kas norėjo, galėjo 
paragauti prancūziškų sklin
džių - “crepes”. Besidomintys 
galėjo susipažinti su gimnazi
jos merginų ir vaikinų bend
rabučiais. Bendrabučio fojė 
kava ir pyragais vaišino trylik- 
tokai, vadovaujami mokytojų 
M. Schafer ir I. Krauter. Su
rinktos aukos buvo paskirtos 
išleistuvėms.

Svečiai aplankė bibliote
ką, kurioje vyksta užsiėmimai 
internete, koplyčią, pilies 
bokštą, iš kur galėjo pasigro
žėti miestelio apylinkėmis. Jie 
labai domėjosi mažomis kla
sėmis, mokyklos gyvenimu.

Baigta byla
Vasario 22 d. Darmstadto 

darbo teisme baigėsi kun. Al
fonso Kelmelio byla prieš Va
sario 16-osios gimnazijos ku- 
ratorijos valdybą, kuri jį buvo 
atleidusi iš darbo pagal Vo
kietijos darbo įstatymus. Ku
nigas padavė kuratoriją į teis
mą. Vėliau valdyba atšaukė 

savo atleidimo raštą, nes ku
nigų skyrimą ir atšaukimą 
tvarko vyskupai. Kaišiadorių 
vyskupas Matulaitis, kuris 
kun. Kelmelį buvo pasiuntęs į 
gimnaziją dirbti, buvo pasili
kęs sau teisę kunigą kiekvienu 
metu atšaukti į savo vyskupi
ją. Painformuotas apie kun. 
Kelmelio atleidimą ir ginčą, 
vyskupas Matulaitis pasinau
dojo savo teise ir kun. Kelme
lį atšaukė iš gimnazijos. Kun. 
Kelmelis vis tiek tęsė bylą 
prieš gimnaziją, reikalauda
mas, kad jis būtų sugrąžintas į 
darbą arba jam būtų priteista 
kompensacija. Kuratorija teis
me paaiškino, kad ji atleidimo 
raštą atšaukė, tai reiškia, ji 
kunigo neatleido. Kunigas 
gimnazijoje nebegali dirbti, 
nes vyskupas jį atšaukė. Teis
mas patvirtino, kad kuratori- 
jos valdyba Kelmelio neatlei
do ir užbaigė bylą. Tokiu būdu 
teismas kun. Kelmeliui jokios 
kompensacijos nepriteisė. O 
apie vyskupo sprendimą kun. 
Kelmelį atšaukti, teismas ne
norėjo kalbėti, nes tai ne šios 
bylos reikalas.

Priėmimas Strasburge
2005 vasario 22 d. Stras

burge Lietuvos valstybės at
kūrimo proga priėmimą su
rengė LR nuolatinis atstovas 
prie Europos tarybos ambasa
dorius N. Germanas su žmo
na. Priėmime dalyvavo ir kitų 
ambasadų atstovai, šiuo metu 
reziduojantys Strasburge. 
Šventiniame vakare koncerta
vo Vasario 16-osios gimnazi
jos šokėjai, muzikantai bei 
dainininkai. Mokytojų G. Ru
čio ir A. Ručienės paruošta 
mokinių programa džiugino 
svečius.

Centrinis minėjimas 
Vokietijoje

Vasario 16-osios gimnazi
ja savo Nepriklausomybės 
šventės minėjimo šiais metais 
nerengė, nes visa gimnazija 
įsijungė į Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės valdybos ren
giamą centrinį minėjimą va
sario 26 d. Hiutenfelde. Jame 
mokiniai atliko meninę prog
ramą ir buvo įkinkyti į viso
kiausius pagalbinius darbus. 
Dėl blogo oro šiais metais su
važiavo tik 500 žmonių. Prieš 
minėjimą, 14.30 vai., Lietuvos 
vyskupų konferencijos dele
gatas prelatas Edis Putrimas 
su keturiais katalikų kunigais 
koncelebravo šv. Mišias Hiu- 
tenfeldo katalikų šventovėje. 
Evangelikų kun. R. Baliulis 
pasakė pamokslą. 16.00 vai. 
prasidėjo pats minėjimas 
miestelio salėje. Minėjimą

Vasario 16-osios gimnazijos prancūzų kalbos mokiniai vaišino svečius 
prancūziškais sklindžiais lankytojų diena Nuotr. A. Smito
pradėjo VLB pirm. A. Šiugž- 
dinis, sveikinimo žodžius tarė 
Hesseno parlamento pirmi
ninkas Kartmann, Lietuvos 
seimo narė A. Aleknaitė-Ab- 
ramikienė, apskrities ir mies
to atstovai. Minėjime dalyva
vo labai garbingų svečių - keli 
ambasadoriai ir konsulai, Eu
ropos, Vokietijos ir Hesseno 
parlamento nariai. Pagrindinę 
kalbą pasakė Lietuvos amba
sadorius Vokietijoje dr.
Eduardas Ignatavičius, kuris 
prieš tai su prezidento patarė
ja H. Kobeckaite Europos 
parlamento nariui Michael 
Gahler įteikė ordiną “Už 
nuopelnus Lietuvai”.

Antroje dalyje visą valan
dą koncertavo mūsų gimnazi
jos choristai, orkestrai ir šokė
jai, paruošti mokytojų Audro
nės ir Gintaro Ručių. Vakare 
iki gilios nakties minėjimo da
lyviai galėjo šokti ir dainuoti, 
linksminami grupės iš Lietu
vos “16 hz”.

Ambasadorių ir veikėjų 
posėdis

Vasario 27 d., nuo pat ry
to, Romuvos pilies salėje susi
rinko ambasadoriaus dr. E. 
Ignatavičiaus iniciatyva su
kviesti Lietuvos ambasadoriai 
arba ambasadų atstovai iš 
Strasburgo, Belgijos, Šveicari
jos, Austrijos, Airijos, Vokie
tijos, Prancūzijos, Didžiosios 
Britanijos ir Belgijos bend
ruomenių bei PLB valdybos 
atstovai. Iš Lietuvos į šį pasi
tarimą atvyko Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento 
direktoriaus pavaduotoja V. 
Bagdonavičienė ir prezidento 
patarėja H. Kobeckaite.

Posėdžio darbotvarkė: 1.
Europos lietuvių centro kūri
mas, 2. Vaikų vasaros stovyklų 
organizavimas, 3. Šių projek
tų finansavimas. Buvo kalbė
ta, kad gimnazijoje reikėtų

kurti Europos lietuvių centrą, 
kuris aptarnautų Vakarų Eu
ropos lietuvius informacija ir 
rūpintųsi Lietuvos įvaizdžio 
kūrimu - organizuotų suva
žiavimus, seminarus bei vaikų 
vasaros stovyklas.

Posėdyje direktorius A. 
Šmitas papasakojo apie gim
nazijos galimybes. Jo nuomo
ne, šiuo metu Vokietijoje ir 
Vakarų Europoje yra labai 
populiarios mokyklos, kuriose
mokosi bent dviejų tautų jau
nuoliai, kaip vokiečių-prancū- 
zų, vokiečių-anglų, vokiečių- 
graikų, o dabar ir vokiečių-če- 
kų bei vokiečių-lenkų mokyk
los. Todėl ir mūsų gimnazija 
tarp vokiečių labai populiari, 
ir tai padeda mums formuoti 
Lietuvos įvaizdį. Savaitgaliais 
mokyklos patalpos laisvos, ir 
tada bendruomenė gali patal
pas naudoti savo renginiams.

Kultūros instituto vado
vas dr. V. Bartusevičius pa
aiškino šios institucijos veiklą. 
Jis pastebėjo, kad lig šiol visi 
darbai atliekami visuomeni
niais pagrindais: ruošiamos 
mokslinės konferencijos, iš
laikoma biblioteka ir archy
vas, leidžiami suvažiavimų 
darbai. Jeigu atsirastų galimy
bė samdyti apmokamą žmo
gų, instituto veikla žymiai pa
gyvėtų. Posėdyje prieita išva
dos, kad šio centro veiklą rei
kėtų finansuoti per projektus, 
nes tvirto nuolatinio finansa
vimo niekas neduos. Taip pat 
posėdyje sutarta ištirti pa
klausą vaikų stovykloms gim
nazijoje. Tokias stovyklas tu
rėtų finansuoti patys tėvai. O 
dėl gimnazijos - ambasado
rius žadėjo pasiteirauti, ar jos
finansavimą nebūtų galima 
sureguliuoti Lietuvos ir Hes
seno švietimo ir kultūrinio 
bendradarbiavimo sutartyje.

V16gim-infoNuotr. S. Sajausko
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DAUGIAU KELEIVIŲ
Vilniaus tarptautiniame 

oro uoste šiemet išaugo kelei
vių ir skrydžių skaičius. Per 
sausio-kovo mėnesius uostas 
sulaukė 231,000 keleivių. 44% 
daugiau negu pernai tuo pa
čiu laikotarpiu. Kaip praneša 
ELTA-DELFI, skrydžių skai
čius pirmąjį ketvirti išaugo 
46%, iki 6,240. Augimui įta
kos turėjo Lietuvos įstojimas į 
Europos sąjungą ir ŠAS 
(NATO) - palengvintas įsi
darbinimas ES valstybėse, 
kultūros, sporto ir komerci
niai ryšiai; tai duoda naudos, 
pasak Tarptautinio Vilniaus 
oro uosto generalinio direkto
riaus Mindaugo Ivanausko. 
Jo teigimu, bendras keleivių 
skaičiaus augimas oro uoste 
2005 m. sieks 25%. Padidėjęs 
keleivių srautas ir kituose 
Lietuvos oro uostuose - Kau
ne bei Palangoje.

PASKOLŲ RINKA
“Sampo” banko vadovų 

manymu, būsto paskolų rin
kos augs sparčiai šiemet - 
daugiau kaip 70%, o palūka
nos turėtų mažėti. Konkuren
cija prasidėjo nuo 2001 m. ir 
vis stiprėja, ypač pavasarį. 
Būstui lietuviai pasiskolina 
maždaug 5.6% bendrojo vi
daus produkto (BVP). Euro
pos sąjungoje šis santykis sie
kia 38%, rašo ELTA-BRND. 
Šiuo metu vidutinis būsto pa
skolos dydis siekia 110,000- 
120,000 litų, bendra vidutinė 
paskola rinkoje yra kiek ma
žesnė. Didėjanti konkurencija 
paskolų rinkoje, jos sąlygoja
mos mažesnės palūkanos turi 
tiesioginę įtaką nekilnojamo
jo turto kainai - kuo geresnės 
paskolų sąlygos, tuo didesnė 
paklausa, tuo labiau brangsta 
būstai. Šiuo metu Vilniuje 
vykdomi 55 daugiabučių na
mų projektai, kurių pabaiga 
planuojama dar šiais arba ki
tais metais. Juos įgyvendinus 
sostinės butų fondas pasipil
dys 4,200 butų. Sostinėje arti
miausiu metu planuojama 
pradėti dar 19 naujų projektų, 
kuriuos įgyvendinus bus pa
statyta 900 butų. Kaune vyk
doma 10 projektų ir dar 19 
planuojama, o Klaipėdoje 
plėtojami arba bus pradėti 19 
nekilnojamojo turto projektų.

DAUGIAU SKRYDŽIŲ
Nuo kovo 27 d. didžiausia 

britų firma “British Airways” 
pradėjo skrydžius iš Vilniaus į 
Londoną. Keleivius taip pat 
skraidina Lietuvos oro bend
rovė “Lietuvos avialinijos” bei 
Latvijos “airBaltic”. “British 
Airways” skrydžiai bus vienin
teliu 142 vietų orlaiviu “Bo
eing 737-400” penkis kartus 
per savaitę, per mėnesį bus 
siekiama skraidinti mažiausiai 
4,000-5,000 keleiviu. Jie bus 
skraidinami į antrą pagal dydį 
Londono Gatwick oro uostą. 
Skrydžiai į kitus Didžiosios 
Britanijos miestus iš Lietuvos 
dar neplanuojami, rašo EL- 
TA-DELFI.

PADĖTIS PABLOGĖJO
“Baltijos tyrimų” apklau

sos duomenimis, kovo mėnesį 
13% atsakiusiųjų gyventojų 
teigė, kad jų šeimos finansinė 
būklė per pastaruosius du mė
nesius pagerėjo, o 29% nuro
dė ją pablogėjus. Šešių iš de

šimties nuomone, jų šeimos 
finansinė padėtis išliko nepa
kitusi. Šeimos finansinę padė
tį įvertinę kaip pagerėjusią, 
nurodė, kad jų šeimos mėne
sio pajamų vidurkis buvo 
2,100 litų, vienam šeimos na
riui vidutiniškai sudarant 718 
litų. Pablogėjusia padėtimi 
pasiskundžiusių pajamos bu
vo 1,030 litų, arba 430 litų vie
nam šeimos nariui. Pokyčių 
nepatyrusiųjų šeimose mėne
sio pajamų vidurkis - 1,441 li
tas, arba 571 vienam šeimos 
nariui, skelbia ELTA-DELFI.

ALAUS EKSPORTAS
Lietuvos alaus rinka pir

mąjį šių metų ketvirtį, paly
ginti su praeitų metų tuo pa
čiu laikotarpiu, išaugo 6.5% 
(nuo 4.5 mln. iki 4.8 mln. de
kalitrų). Bendrovių alaus eks
portas palyginamuoju laiko
tarpiu padidėjo 21% (nuo 
124,000 iki 150,000 dekalitrų). 
Manoma, kad Lietuvos alaus 
rinka yra didesnė, nes joje ofi
cialiai veikia apie 90 alaus da
ryklų, o Įmonėms tenka kon
kuruoti ir su importuojamu 
bei nelegaliai gaminamu alu
mi. Pardavinėjimo priemonės, 
šiltesni orai bei ilgesni savait
galiai laikomi priežastimis, tu
rėjusiomis įtakos alaus rinkos 
augimui, rašo ELTA-DELFI. 
Rinka truputį paaugo ir dėl 
didžiųjų prekybos tinklų ren
giamų veiklų, kurių metu var
totojams siūloma pigesnio 
alaus. Alaus vartojimą skatino 
ir didelė konkurencija tarp 
gamintojų, ir dėl to smarkiai 
pingantis alus. Rinkoje vyravo 
Skandinavijos bendrovės “Bal
tic Beverages Holding” valdo
mas “Švyturys-Utenos alus”. 
Ši darykla eksportavo 96,000 
dekalitrų alaus, “Kalnapilio- 
Tauro” darykla - 29,000 deka
litrų, “Gubernija” - 21,000. 
Alų eksportuoja tik šios trys 
bendrovės.
DALYVAUS LIGŲ GYDYME

Vilniaus universiteto On
kologijos institutas kartu su 
Italijos, Ispanijos, Belgijos ir 
Švedijos mokslo institucijo
mis kurs retų ligų gydymo in
formacinę sistemą “Eu- 
Orphan”, skelbia LGTIC. Eu
ropos sąjungoje (ES) reta liga 
laikoma tokia, kuria serga 1 iš 
2,000 pacientų. Šiandien yra 
žinoma apie 6,000 retų ligų, 
joms gydyti sukurta ir patvir
tinta per 1,700 vaistinių pre
paratų, kurie dar vadinami 
našlaitėliniais ar retaisiais 
vaistais. ES įtvirtinta nuosta
ta, kad reta liga sergantis 
žmogus turi tokias pat teises 
gauti kokybišką gydymą, kaip 
ir kiti pacientai. Mokslininkų 
nuomone, retų ligų gydymas 
išlieka viena opiausiųjų šian
dienos medicinos problemų. 
Farmacijos firmos nesidomi 
kūrimu vaistų retoms ligoms 
gydyti, nes juos vartoja mažai 
žmonių, neapsimoka finansiš
kai. Europos bendrijos finan
sinė parama “EuOrphan” 
projektui yra viena iš būdų 
skatinti sukurtų vaistų ir in
formacijos apie juos prieina
mumą, padėti spręsti retų ligų 
gydymo problemas. Retų vais
tų informacijos sistemą pla
nuojama sukurti per 18 mėne
sių, projekte dalyvauja 13 
mokslo institucijų iš 5 valsty
bių. RSJ

JŪRATĖ SAKALAUSKIENĖ
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tauto Didžiojo universiteto Iš
eivijos studijų centre buvo ati
daryta unikali senųjų Lietuvos 
žemėlapių paroda Lietuvos že
mėlapiai. Jono Norkaičio dovana 
universitetui. Joje buvo rodoma 
Vytauto Didžiojo universitetui 
padovanota dr. Jono Norkaičio 
senosios kartografijos kolekci
ja. Universiteto bendruomenei 
bei plačios visuomenės dėme
siui buvo pristatyti XVI š. pab. 
- XVII š. žemėlapiai.

Dr. Jonas Norkaitis gimė 
Kaune 1928 m., studijavo Tiu
bingeno, Strasburgo universite
tuose filosofiją ir ekonominius 
mokslus. 1956 m. apgynė diser
taciją Kulturphilosophie bei Leo 
Frobenius Tiubingeno universi
tete, kur 1957 m. baigė ekono
mikos studijas. Dirbo Vokieti
jos plieno pramonėje. Aktyviai 
reiškėsi Vokietijos lietuvių atei
tininkų, Vokietijos lietuvių 
bendruomenės veikloje. Taip 
pat jis yra vienas iš Europos 
lietuviškųjų studijų savaitės ak
tyviausių, rengėjų ir dalyvių. Il
gus metus bendradarbiavo Lie
tuvių enciklopedijoje, leistoje 
Bostone bei Aidų žurnale.

Parodos atidarymo metu 
VDU rektorius prof. Vytautas 
Kaminskas ypatingą dėmesį at
kreipė į žemėlapių autentišku
mą ir istorinį unikalumą. Šia 
dovana itin džiaugėsi universi

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

A Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

A Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

Skambinti tel. (416) 769-0674 
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair) 
Toronto, Ontario M6N 3P7

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS
► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

LIGONIUS PRIIMAME:
352 WILLSON ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176

teto Senato pirmininkas prof. 
Egidijus Aleksandravičius, pa
brėžęs kultūrinio paveldo svar
bą. Prie šios gyvos diskusijos 
prisijungė ir Menų instituto va
dovas prof. Vytautas Levan- 
dauskas, bei prof, habil. dr. Al
gimantas Miškinis, kurių moks
linė veikla tiesiogiai siejasi su 
minėta paroda.

Parodoje demonstruotas 
vieno žymiausių Renesanso 
epochos kartografų - vokiečių 
ir flamandų mokslininko Ge
rardo Merkatoriaus (XVI š. 
pab.) 1595 m. Lietuvos teritori
jai skirtas žemėlapis bei XVII š. 
I pusės Peter Van Keeres išleis
tas šio žemėlapio perdirbinys. 
Kartografinės minties raidos 
požiūriu itin svarbus 1613 m. 
Vilniaus vaivados Mikalojaus 
Kristupo Radvilos Našlaitėlio 
iniciatyva ir lėšomis išleistas 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės žemėlapis. Kartografijos 
istoriją tyrinėjančių autorių 
nuomone, 1613 m. žemėlapio 
duomenys turėjo įtakos visiems 
kitiems, iki pat XVIII š. pabai
gos išleistiems Lietuvos Didžia
jai Kunigaikštystei ar Lenkijos 
karalystei skirtiems žemėla
piams, dažnai nukrypstant nuo 
buvusio tikslumo ir nepatei
kiant naujų, kokybinius poky
čius ženklinančių įžvalgų. XVII 
š. išleistos M. K. Radvilos Naš
laitėlio žemėlapio redakcijos 
buvo itin tikslios ir lyginamos

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI 

su geriausiais didžiųjų Europos 
valstybių sieniniais žemėla
piais. Iš J. Norkaičio rinkinio 
parodoje matomas vėlesnis 
1613 m. žemėlapio variantas, 
du 1690 m. olandų kartografo 
Frederiko de Witto bei leidėjų 
komandos - Peterio Schenko ir 
Gerhardo Valcko - XVIII š. iš
leisti šio žemėlapio perdirbi
niai. Jono Norkaičio rinkinyje 
pateikiami ir kokybiški vokie
čių leidėjų - Johanno Baptisto 
Homanno XVIII š. pradžios 
Lenkijai ir Lietuvai skirti žemė
lapiai bei prancūzų kartografo 
Roberto de Vaugondy bei kitų 
autorių darbai.

Senieji žemėlapiai atspindi 
istorinius įvykius, tautų ir vals
tybių raidą. Tai svarbus šaltinis 
ne tik istorikui profesionalui, 
bet ir įdomi, praeitį liudijanti 
medžiaga kiekvienam visuome
nės piliečiui, besidominčiam 
savo valstybės praeitimi. Gausi 
VDU akademinė bendruome
nė yra nuoširdžiai dėkinga už 
šią unikalią dovaną ir mielašir- 
dingą dr. Jono Norkaičio pasi
tikėjimą, dovanojant šį kultūri
nį lobį. Ši paroda ne vieną kartą 
buvo aptariama Lietuvos spau
doje, o parodos dalys rodomos 
per televiziją. Parodos svarbą 
įrodė ir gausiai padidėjęs Išei
vijos studijų centro lankytojų 
skaičius, kurie troško susipa
žinti su istorine Lietuvos pavel
do dalimi.

Rūpintojėlis Lietuvoje. I. Gu
revičienės grafinis darbas

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

nrZijafrf four seasons rKJzzrirxv REALTY limited

Associate Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės Į

Angelę Šalvaitytę, B.A., 
pirkimo ir pardavimo atstovę. 

Ji mielai jums patarnaus.
Nemokamas 1-888-657-4844

Darbo 705-445-8143
Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 

Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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LIETUVIŲ TELKINIUOSEĮ-

Kaziuko mugė Lemonte

Vyresniosios skautės iš “Aušros Vartų” ir “Kernavės” tuntų par- 
davinėja įvairius gaminius Kaziuko mugėje Lemonįe, prie 
Čikagos Nuotr. Ed. Sulaičio

EDVARDAS SULAITIS
Nors šiemet tradicinė skau

tų rengiama Kaziuko mugė vyko 
pavėluotai - kovo 13 d., tačiau 
tas jai nepakenkė. Į PL Centro 
pastato visas sales tą sekmadienį 
buvo sugužėję daugiau kaip po
ra tūkstančių lietuvių.

Šis renginys sutraukia dide
lius būrius mūsų tautiečių ir 
aiškiai išsiskiria dalyvių skai
čiumi iš kitų čia vykstančių susi
būrimų. Žinoma, čia didelis 
nuopelnas skautų vadovų bei

Vaizdai iš Kaziuko mugės Lemonte - “Nerijos” tunto skyriuje 
lankytojai galėjo nusipirkti juos dominančių daiktų, suvenyrų

Nuotr. Ed. Šulaičio

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 49 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UZ:
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas...........................1.00%
kasd. pal. taupymo s1sk. .0.75% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius ............ 1.50%
180 dienų indėlius .......... 1.55%
1 m. term, indėlius........... 2.50%
2 m. term, indėlius........... 2.75%
3 m. term, indėlius........... 3.00%
4 m. term, indėlius........... 3.40%
5 m. term, indėlius........... 3.85%
RRSP ir RRIF
(Variable).............................1.00%
1 m. ind................................. 2.50%
2 m. ind................................. 2.75%
3 m. ind................................. 3.00%
4 m. ind................................. 3.40%
5 m. ind................................. 3.85% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus TALKOJE 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.net

pačių skautų, kurie mugei ren
giasi ne vieną mėnesį, o jai 
atėjus - atsiveda savo pažįsta
mus bei draugus. Pažymėtina, 
kad skautai gali būti pavyzdžiu 
kitiems renginiams, nes jie viską 
daro nemokamai, ir už darbą 
mugėje nieko neima.

Tokiu būdu iš mugės vis lie
ka nemažai pelno, kuris skiria
mas skautų vasaros stovyklai bei 
kitiems Čikagos ir apylinkių 
skautų organizacijos reikalams.

Pati mugė prasidėjo sekma
dienį po 9 vai. ryto pamaldų pal.

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

PASKOLAS
Asmenines nuo.................4.30%
nekiin. turto 1 m.................4.95%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

•Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu 
3 mln. dol. ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu

J. Matulaičio koplyčioje, kurias 
atnašavo Čikagon vėl užsukęs 
kun. Antanas Saulaitis. Tada 
Lietuvių fondo salėje vyko ofi
cialus mugės atidarymas, po ku
rio skautai ir publika pasklido 
po įvairius pastato kambarius.

Gana daug žmonių susibūrė 
PL Centro didžiojoje salėje, kur 
buvo ne tik pardavinėjami įvai
rūs gaminiai, bet ir maistas išal- 
kusiems bei gėrimai ištrošku- 
siems. Maistas ir gėrimai buvo 
vieni iš pagrindinių dalykų, 
kurie domino beveik visus mu
gės lankytojus. Cepelinai, deš
ros, kugelis ir kiti gaminiai čia 
turėjo nemažą pasisekimą. Tik 
po pietų - 3 vai. viskas “ištirpo”, 
baigėsi maistas ir kiti dalykai. 
Nors šiaip kitų dalykų dar liko ir 
kitų metų panašiai mugei.

Vienas iš šios mugės rengė
jų Antanas Pažuolis mums sakė, 
kad šiemet visokių gėrybių par
duota šiek tiek mažiau negu 
ankstesniais metais, tačiau, rei
kia laikyti pasisekusia. Ypatin
gai smagu buvo matyti jaunuo
sius uniformuotus skautus (ber
niukus ir mergaites), kurie už
tikrina skautiškų tradicijų tęsti
numą.

Gaila, kad šiemet ši skautų 
Kaziuko mugė sutapo su Čika
gos Jaunimo centre surengta 
pavasarine - velykine muge, nes 
skautai anksčiau jas ruošdavo 
pirmąjį kovo sekmadienį.

Wasaga Beach, ON
Kanados lietuvių fondo val

dybos pirmininkas Algis Nausė
das darys pranešimą, pailiustruo
damas skaidrėmis, apie KLF 
veiklą, tikslus, struktūrą bei eigą 
balandžio 17, sekmadienį, 2 v.p.p. 
po pamaldų Vasagos Gerojo Ga
nytojo misijos salėje. KLB Vasa
gos apylinkės valdyba kviečia vi
sus dalyvauti.

London, ON
KLB LONDONO APYLIN

KĖS ataskaitinis susirinkimas ir 
rinkimai įvyks balandžio 17 d., po 
10 vai. šv. Mišių parapijos salėje. 
Inf.__________________________

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

R. Jareckul
Tek 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvos generaliniame 
konsulate Niujorke š.m. vasa
rio 28 d. buvo gausiai susirin
kę Niujorko lietuvių organiza
cijų atstovai. Susirinkime 
taipgi dalyvavo Lietuvos 
pranciškonų delegatas kun. P. 
Barius, OFM, Bruklyno lietu
vių pranciškonų vyresnysis 
kun. P. Gedgaudas, OFM. Čia 
buvo užbaigtas visuomeninis 
lietuvių konfliktas, kilęs dėl 
“Kultūros židinio” uždarymo. 
Vykstant nesutarimams tarp 
pranciškonų ir Niujorko lietu
vių organizacijų atstovų, tar
pininko vaidmenį 2001 m. at
liko tuometinis JAV LB kraš
to valdybos pirm. A. Gečys. Į 
talką buvo pakviestas genera
linis konsulas Niujorke dr. R. 
Morkvėnas, kuris tiesiogiai 
pradėjo pokalbius su pranciš
konų vadovais. Greitam susi
tarimui pakenkė Niujorko At
letų klubo pirm. P. Gvildžio 
mirtis ir naujo konsulo pasky
rimas. Su reikalais susipažinti 
iš naujo reikėjo naujam gen. 
konsului M. Butkui. Tuo tar
pu 2003 m. žiemą JAV LB 
krašto valdybos pirmininkės 
pareigas perėmė V. Vėbraitė - 
Gust. Pastaroji ir toliau įgalio
jo ginčo tarpininku būti buvu
sį valdybos pirm. A. Gečį bei 
su juo bendradarbiauti pasky
rė JAV LB krašto valdybos 
pareigūnę G. Stankūnienę. Po 
ilgesnių pasitarimų, susiraši
nėjimų, telefoninių pokalbių 
G. Stankūnienė š.m. vasario 
28 d. Lietuvos generaliniame 
konsulate susirinkusiems ga
lėjo pranešti, kad pasitarimai 
yra baigti, ir pranciškonai 
Niujorko lietuvių organizaci
joms pervedė 500,000 dol. 
Krašto valdyba šiuos pinigus 
investuos į Tautos fondą remti 
Niujorko lietuvių organizuoto 
jaunimo, sporto, švietimo bei 
kultūros veiklai. Krašto valdy
ba rūpinsis fondo sąskaitos 
saugiu investavimu. Gauti 
kuo daugiau palūkanų pa
skirstymui sudarė šios sudė
ties patikėtinių komisiją: A. 
Augylienė ir T. Lora (NY At
letų klubas), A. Lukoševičiūtė 
(NY Maironio lituanistinė 
mokykla), R. Žakaitė ir A. 
Bobelis (NY LB apygarda), 
K. Bileris ir L. Šileikvtė-Hood 
(JAV krašto valdybos atsto
vai). Ilgesniame žodyje A. 
Gečys apžvelgė ketverius me
tus trukusius pasitarimus. Sa
vo žodyje Lietuvos Šv. Kazi
miero pranciškonų provinci
jos delegatas kun. P. Barius, 
OFM, iškėlė JAV LB krašto 
valdybos svarbų tarpininko 
vaidmenį. Pranciškonai, su
stabdydami “Kultūros židi
nio” veiklą, buvo numatę 
įsteigti fondą Niujorko lietu
vių visuomeninei veiklai pa
remti. Šiandien, pasak kalbė
tojo, pranciškonų skiriama pi
nigų suma galėjo būti ir dides
nė, jei būtų pavykę išvengti il
gų teisminių procesų. Susirin
kusiems gyvai plojant, G. 
Stankūnienė iš kun. P. Ba
riaus, OFM, priėmė 500,000 

dol. vertės čekį. Oficialią susi
rinkimo dalį užbaigė G. Stan
kūnienė, perskaitydama šiai 
progai skirtą JAV LB krašto 
valdybos pirm. V Vėbraitės- 
Gust žodį. (JAV LB Inf.)
Britanija

Londono policija (Scot
land Yard) paskelbė, kad Lie
tuva esanti tarp 16 valstybių, 
kurių piliečiai Londone kelia 
vietiniams gyventojams pavo
jų. Be Lietuvos, į sąrašą įtrauk
ti Albanija, Alžyras, Bangla
dešas, Indija, Jamaika, Kinija, 
Kosovas, Moldova, Nigerija, 
Pakistanas, Rumunija, Rusija, 
Somalija, Šri Lanka ir Turkija. 
Pasak BNS pranešimo, Lon
dono policijos dėmesio nesu
laukė nė viena Lietuvos kai
mynė, išskyrus Rusiją. Londo
no policijos duomenimis, lie
tuvių grupuotės kontroliuoja 
didžiąją dalį, susietą su smul
kiomis vagystėmis ir doku
mentų padirbinėjimu. To jau 
ir pakanka pakliūti į juodąjį 
sąrašą. Pavojingiausiais Lon
done nusikaltėliais laikomi 
Šri Lankos piliečiai, pasižy
mintys daugiausia žiauriomis 
žudynėmis. Turkai pasižymi 
heroino kontrabanda, kinie
čiai - žmonių prekyba. Pasak 
Londono policijos, nusikaltė
lių grupuotes sudaro nedidelė 
dalis tautinių mažumų bend
ruomenių, bet jos daro didelę 
įtaką Londono kriminalinei į 
būklei. Pastaruoju laiku poli- ! 
cija (Scotland Yard) planuoja j 
imtis griežtų priemonių prieš 
imigrantus nusikaltėlius. Ji 
pasiryžusi bendradarbiauti su 
mažumų bendruomenių va
dovais norėdama išspręsti da
lį nusikalstamumo priežasčių.
Vokietija

Vasario 16-tosios gimna
zijoje 2004 m. lapkričio 19 d. 
lankėsi Elzaso krašto (Pran
cūzijoje) Bischwiller miesto 
“College Šaut de livre” gim
nazijos du mokytojai ir 41 
moksleivis. Susitikimą suor
ganizavo Vasario 16-tosios i 
gimnazijos prancūzų kalbos ' 
mokytoja B. Heidt su savo 8- i 
tosios klasės auklėtiniais. Ja
me dalyvavo visų klasių moki
niai, kurie mokosi prancūzų 
kalbos. Pradžioje programos 
visus susirinkusius maloniai 
nustebino prancūziškai kal
bantys dr. J. Norkaitis ir 12 
klasės moksleivis A. Makaus
kas. Buvo parodytas filmas 
Skrydis per Lietuvą, 8-tosios 
klasės moksleiviai pasirodė su 
vaidinimu prancūzų kalba. El- 
zasiečiai, lietuviai ir vokiečiai 
tarpusavy bendravo prancūzų 
ir vokiečių kalbomis, kartais 
pasitelkdami ir anglų kalbą. 
Po programos svečiai ir šeimi
ninkai išbandė savo jėgas' 
draugiškose krepšinio ir kvad
rato rungtynėse. Po visų pasi
rodymų visi rinkosi į gimnazi
jos valgyklą pasivaišinti lietu
viškais patiekalais. Tokiu 
būdu užsimezgė tarp trijų tau
tybių moksleivių graži drau
gystė. (Vokietijos LB infor
macija) J.A.

http://www.talka.net
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Lietuviškai dainuojama opera v
Čikagos Lietuvių operos kolektyvas rengia naują premjerą 

Cavalleria Rusticana
EDVARDAS ŠULAITIS

2006-siais savo veiklos 50-metį numačiusi švęsti 
Čikagos Lietuvių opera balandžio 24 d. prisistatys su 
nauja premjera - Pietro Mascagni Cavalleria Rustica
na, kurią dainuos lietuviškai.

Sis italų kompozitoriaus kūrinys, kuris buvo pir
moji jo opera, taip pat turėjusi didesni pasisekimą 
negu kiti jo veikalai, Lietuvoje kažkodėl yra vadina
ma visai skirtingu pavadinimu Kaimo garbė.

1863 m. šiaurinėje Italijoje gimusio P. Mascagni 
šios operos premjera Įvyko 1890 m. Romoje, o vėliau 
ir kituose Italijos bei užsienio valstybių scenose. Mu
zikos kritikai šią operą vadina Mascagni kūrybos še
devru. Beje, pats kompozitorius mirė 1945 m. viešbu
čio kambaryje Romoje, nes iš jo buvo atimtas visas 
sukauptas turtas. Tik vėliau kompozitorius vėl susi
laukė valdžios pripažinimo bei reikiamos pagarbos.

Pirmąjį kartą Cavalleria Rusticana ČLO kolekty
vo buvo pastatyta 1963-siais. Kadangi tai trumpa 
opera, tuomet toje pačioje programoje buvo rodomi 
ir R. Leoncavallo Pajacai.

Šiemet šią operą numatyta šiek tiek pertvarkyti, 
pailginti. Tai priklausys ir nuo operos režisieriaus vil
niečio Eligijaus Domarko sugebėjimų. (Beje, Lietu
vos operos ir baleto teatre dirbantis režisierius čika- 
giečiams talkina jau daugiau kaip 10 metų).

Jeigu prieš 42 metus Cavalleria Rusticana pasta
tyme dainavo vien tik vietiniai solistai - Stasys Baras, 
Dana Stankaitytė. Algirdas Brazis, Roma Mastienė, 
Aldona Stempužienė ir kiti, tai šiemet dauguma so
listų bus iš Lietuvos: Laima Domikaitė, Vytautas 
Kumickas ir Eugenijus Vasilevskis. Be šių, dar pasi
rodys jau anksčiau į Čikagą atvykusios ir čia ilgesnį 
laiką dainuojančios - Nida Grigalavičiūtė ir Genovai
tė Bigenytė.

Didžiausią atlikėjų būrį sudarys gausus ČLO 
choras, vis pasipildantis naujais iš Lietuvos atvyks
tančiųjų choristų balsais. Kaip ir visada, gros iš profe
sionalių muzikantų sudarytas, samdytas orkestras. Jo 
dirigentas - ČLO veteranas Alvydas Vasaitis, o kon
certmeisteriu bus Manigirdas Motekaitis, chormeis- 
terė - Jūratė Grabliauskienė. Sceną, kaip ir anksčiau, 
tvarkys Thomas Rusnak ir Laima Day su gausiu pa

galbininkų būriu. Šios operos pastatymo kitais tech
niškais reikalais bei lėšomis rūpinasi ČLO kolektyvo 
valdyba su pirmininku Vaclovu Momkumi (kiti valdy
bos nariai - Jurgis Vidžiūnas, Virginija Savrimienė, 
Elena Ablingytė, Gintaras Juknys, Ramunė Rač
kauskienė, Rudolfas Valdukaitis).

Didžiausias rūpestis - lėšos, nes operos pastaty
mas kainuoja daugiau negu surenkama už parduotus 
bilietus. Todėl operos vadovybė išsiuntinėjo laiškus 
operos rėmėjams, kuriuose sakoma: “Jau beveik 
penkiasdešimt metų Lietuvių opera Jūsų finansinės 
bei moralinės paramos dėka puoselėja operos meną 
lietuvių kalba už Lietuvos ribų, džiugindama aukšto 
meninio lygio pastatymais ne vien tautiečius, bet ir 
garsina Lietuvos vardą bei jos kultūrą ir kitataučių 
tarpe”.

Operos mecenatams, paaukojusiems 150 dol. ar 
daugiau, skiriami du bilietai nemokamai, o paauko
jusieji 100 dol. gauna vieną nemokamą bilietą.

Bilietų reikalais kreiptis į V. Momkų: 3222 W. 
66th Place, Chicago, IL 60629. Beje, bilietų kainos - 
nuo 20 iki 40 dol. Jie taip pat platinami ir “Seklyčio
je”, 2711 W. 71st., Chicago, IL 60629 (šiokiadieniais 
9-4 vai., o šeštadieniais nuo 10-2 vai.).

Premjera įvyks balandžio 24 d., 3 v.p.p. Mortono 
H.S. auditorijoje, 2423 So. Austin Blvd., Cicero, IL.

Didelė šventė mažųjų mokykloje
ANTANINA 

URMANAVIČIENĖ
Gražiai paminėta Vasario 

16-oji “Drevinuko” daržeiyje- 
mokykloje. Šią iškilią, istorinę 
datą paminėti susirinko vaiku
čiai, pedagogai, tėveliai. Moky
tojos metodininkės Onutės 
Korlienės pakviestos atvyko 
Alytaus Dzūkų kultūros drau
gės Dzūkų pulkucio daini
ninkės Izabelė Šatkauskienė, 
Anelė Markevičienė ir Razvita 
Kriščiokaitienė.

Pilnutėlėje salėje, šventė 
prasidėjo himnu. Mokyt. O. 
Korlienė įdomiai papasakojo 

“Drevinuko” auklėtiniai dainuoja Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos Nuotr. A. Urmanavičienės

apie Lietuvos garbingą praeitį 
ir sunkų kelią į Vasario 16-ąją. 
Mokytoja Dalia Vosylienė šiai 
progai parengė programą. Mie
la buvo klausytis mažųjų pat
riotinių dainų.

Mokyklos direktorė Ange
lė Prichožaj (čia dirbanti nuo 
1981 m.) trumpai papasakojo 
apie šią šviesią mažųjų mokslo 
įstaigą. Joje veikia 8 pradinės 
klasės, 6 darželinukų grupės, 
viena specialioji su mokinių ju
desio ir padėties sutrikimais. Iš 
viso mokosi 112 vaikų. Pasi
rinktas mažųjų ugdymas meni
ne kryptimi, kuri rūpi 9 peda
gogams.

Dramos būrelis, vadovau
jamas Jono Gaižausko ir Irenos 
Ivanauskienės, spėjo pagarsėti 
respublikos mastu. Smagu, kad 
aktyviai bendradarbiaujama su 
pačiu maestro Jurgiu Gaižaus
ku, rašančiu, kuriančiu muziką 
spektakliams - operetėms pa
gal Anzelmo Matučio kūrinius.

“Drevinuko” darželis-mo- 
kykla ne tik aktyvūs respubliki
nių konkursų dalyviai, bet ir 
prizinių vietų laimėtojai. Kaip 
nesidžiaugti, kai už operetės- 
legendos Nemunėli pastatymą 
Aukso paukštė puikiai jaučiasi 
atskridus “Drevinukan”. Už 
Buratiną - du “Aukso obuo-

“Drevinuko” darželio-mokyklos mokytojai pasakoja apie 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, Vasario 16-ąją

Nuotr. A. Urmanavičienės
liūs” nuskynė “Drevinukas”, o 
už ypatingus laimėjimus kultū
ros srityje visą “Drevinuko” 
bendruomenę sušildė ir įkvėpė 
naujiems kūrybiniams darbams 
2004 m. apdovanojimas Valsty
bės dieną, minint Lietuvos ka
raliaus Mindaugo 750 karūna
vimo metines “Lietuvos kara
lienės Mortos” medaliu. Pag
rindinis spektaklio-operetės 
aktorius - Daivaras Slavinskas.
Teko “Drevinuko” aktoriams 
džiuginti Vilniaus “Lėlės” teat
ro žiūrovus valstybinio dramos 
teatro mažojoje salėje, Vilniaus 
rotušėje. Reikšminga meninio 
ugdymo veikla plėtojama ir ki
tuose būreliuose. Muzikos bū

relio vadovė Dalia Vosylienė, 
dailės - Rasuolė Brusokienė, 
choreografijos - Irena Žūkie- 
nė, ritminio šokio - Aušra Ja
nušienė. Šių būrelių veikla taip 
pat pažymėta respublikinių 
renginių prizininkų, laureatų 
diplomais bei prizais.

“Drevinuko” direktorės pa
vaduotoja ugdymui B. Semeš- 
kienė džiaugiasi kultūros ir me
no atstovų Anzelmo Matučio ir
Jurgio Matučio dar 1959 m. už
simezgusią draugyste. Šių dvie
jų žmonių draugystės dėka 
mokslo įstaigai darželiui-mo- 
kyklai suteiktas gražus poetinės 
apysakos “Drevinuko” pava
dinimas.

REDA KISELYTĖ
Paskutinioji Vytauto Kubiliaus monografija

2004 m. pabaigoje skaitytojus pasiekė Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos 
monografija Birutė Pūkelevičiūtė - aktorė ir rašytoja. Tai paskutinioji talentingo 
literatūros tyrinėtojo, kritiko Vytauto Kubiliaus (1926-2004) knyga. Autorius nuo
sekliai analizuoja rašytojos, poetės gyvenimą.

Lietuvos skaitytojas iki šiol Birutę Pūkelevičiūtę žinojo kaip poetę, rašytoją. Ji 
skaitytojams gerai žinoma kaip romanų Aštuoni lapai ir tęsinio Devintas lapas 
autorė. Literatūros tyrinėtojas Vytautas Kubilius monografijoje atskleidžia 
Birutės Pūkelevičiūtės kaip aktorės asmenybę. Pastaroji knygoje klausia: “Ar įma
noma būti aktore ir rašytoja? Negirdėta, neįprasta. Dažnai pasvarstau: ar esu ak
torė, užklydusi į literatūrą, ar rašto žmogus, ilgai klaidžiojęs po teatrą?” - tebe- 
klausinėja pati save B. Pūkelevičiūtė 1992 metais. Tų pačių metų vasarą rašytoja 
atvyko į nepriklausomą Lietuvą su S. Lozoraičio išrašytu lietuvišku pasu. Pasuko į 
Kalniečių gatvę. “Aš atsivežiau kaip simbolį, kaip skenduolišką prisiminimą 
aprūdijusį raktą, prie kurio pririšta kartono kortelė ir mano tėvo ranka užrašyta 
“Kauno raktas”. Ir (tiesiog neįtikėtina) raktas pasisukiojo, pagirgždėjo duryse ir 
namelį... atrakino”.

Sugrįžo poetė, rašytoja į Lietuvą. Šiandien mūsų valstybė pakeitė savo veidą... 
Rašytoja, aktorė Birutė Pūkelevičiūtė su didžiausiu skauduliu apgailestauja: “Tad 
kaip dabar nuplausime gėdą nuo savo.Tėvynės? Mums liepia ją mylėti net išprie
vartautą, purviną, girtą. Taip, aš galėčiau savo išprievartautą Tėvynę labai mylėti, 
galėčiau ją mylėti ir purvais apdrabstytą, ir nugirdytą. Bet negaliu jos mylėti, jeigu 
ji pati nebando išsiblaivyti ir nusiprausti...”

Leidinyje autorius remiasi pačios Birutės Pūkelevičiūtės, jos bičiulių pasako
jimais, laiškais, archyvine medžiaga, išeivijos kritikų darbais. Vytauto Kubiliaus 
leidinys Birutė Pūkelevičiūtė - aktorė ir rašytoja informatyvus ir tuo, kad parengtos 
dvi bibliografinės rodyklės: Svarbiausios gyvenimo ir kūrybos datos ir Pavardžių 
rodyklė.

Poeto sukaktis
Lietuvių literatūros poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas Justinas 

Marcinkevičius švenčia 75 metų gyvenimo sukaktį. Šio žmogaus indėlis į lietuvių 
literatūros lobyną neišmatuojamas. Jo kūryba išversta į rusų, vokiečių, italų, estų, 
vengrų, prancūzų, norvegų, bulgarų, anglų, armėnų, mongolų ir kitas kalbas. 
Reikšmingi lietuvių kultūrai Justino Marcinkevičiaus vertimai: A. Mickevičiaus, 
A. Puškino, S. Jesenino kūriniai. Autoriaus tekstais sukurta apie 200 dainų. Poeto 
literatūrinį indėlį į lietuvių literatūros lobyną stengėmės atspindėti parengtoje 
jubiliejinėje parodoje “Didumas to, kas mumyse...”. Labai džiugu, kad pats auto
rius dalyvavo Rokiškio “Romuvos” gimnazijos bibliotekos organizuotame projek
te Autografuoti leidiniai. Trijų dalių giesmėje Mažvydas autorius paliko įrašą 
“Rokiškio Romuvos gimnazijos bibliotekai su nuoširdžiausiais linkėjimais”.

Ambasadų parama bibliotekai
Jau informavome apie 2004-2005 m. Rokiškio “Romuvos” gimnazijos bib

liotekoje vykdomą “Lituanistikos centro” kūrimo programą. Ji ir toliau sėkmingai 
vykdoma. Per pusę mokslo metų pavyko sutelkti unikalų informatyvių, vertingų 
leidinių fondą. “Lituanistikos centro” kūrimo programą parėmė užsienio ambasa
dos Lietuvoje. Gimnazijos bendruomenei pristatėme leidinių parodą Užsienio 
ambasadų dovanoti leidiniai. Parodoje buvo rodomi leidiniai apie Japoniją, 
Austriją, Daniją, Suomiją, Lenkiją, Vokietiją, Estiją, Nyderlandų karalystę, Če
kiją.
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Montrealio dainos vienetas “Melodija”, atlikęs meninę programos dali “Tėviškės žiburių” 
popietėje 2005.IV3; ketvirtas iš kairės vadovas komp. Aleksandras Stankevičius

d kiiltqrwEje veikloje

Vasario 16-osios gimnazijos ateitis
Dr. VILIUS LĖNERTAS, 

Gimnazijos kuratorijos pirmininkas
Salia lietuvių mokinių iš Lietuvos ir kitų 

pasaulio dalių, gimnazija pirmiausiai svarbi ir 
labai reikalinga naujiems lietuvių emigran
tams Vokietijoje. Kol jų bus, tol bus reikalin
ga ir gimnazija. O emigracija nesibaigs. Ji bu
vo ir bus visuomet.

Šiuo metu dėl sunkios ekonominės padė
ties Lietuvoje daug lietuvių ieško pragyveni
mo svetur. Atsikrausto jie su vaikais, kuriems 
lietuviška mokykla labai naudinga. Ji padeda 
jiems geriau įsikurti šiame krašte, kartu duo
dama galimybę nenutausti ir išlikti susipratu
siais lietuviais. Jie pas mus įsigyja vokišką 
abitūrą ir sudijuoja. Daugelis jų galės grįžti ir 
sugrįš, kai pagerės Lietuvoje ekonominė pa
dėtis. Bet tada atvyks nauji emigrantai. Tuo
met pirkliai, lietuviškų firmų atstovai važiuos 
ieškoti savo klientų Vokietijoje, važiuos moks
lo žmonės mokytis arba mokyti, na, ir toliau 
bus eilės emigrantų į abi puses. Jiems visiems 
ši mokykla teiks savo patarnavimus.

Daugelis valstybių ekonomiškai svarbiuo
se pasaulio kraštuose steigia savo mokyklas. 
Japonai Vokietijoje turi 4 mokyklas, amerikie
čiai dar daugiau. Ypač dabar, Europos integ
racijos laikais, steigiamos mokyklos, kuriose 
mokosi kartu bent dviejų tautų jaunimas, kad 
viens kitą geriau pažintų. Tokias mokyklas Vo
kietijoje turi danai, italai, britai, graikai, 
prancūzai ir dabar jau ir lenkai bei čekai. Kaip 
tik tokia Europos mokykla esame dabar ir 
mes. Pas mus mokosi lietuviai ir vokiečiai. 
Pastarieji mums reikalingi ųe vien dėl teisinio 
statuso arba dėl pinigų, bet svarbiausia - jie 
padeda mūsų mokiniams išmokti greičiau ir 
taisyklingiau vokiškai. Iš kitos pusės mes su
pažindiname vokiečius su mūsų kraštu ir kul
tūra ir pasitelkiame juos, formuojant Lietuvos 
įvaizdį Vokietijoje ir Europoje.

Tai nėra lietuviško nacionalizmo puoselė
jimas, neva bandymas lietuvinti pasaulį. Visos 
kultūringos ir pažangios tautos rūpinasi savo 
švietimo ir kultūros įstaigomis svetur. Minė
jau kitų tautų mokyklas Vokietijoje. Atvirkš
čiai, vokiečiai užsienyje išlaiko 117 vokiškų 
mokyklų ir remia 370 kraštų arba privačių^or
ganizacijų įsteigtas vokiškas mokyklas. Šios 
mokyklos, Vokietijos kraštų švietimo ministe-

rių konferencijos nuomone, neišlaikomos vien 
tik užsienyje gyvenantiems vokiečiams, bet ir 
jaunimui, norinčiam užsienyje pasimokyti ir 
susipažinti su kitu kraštu. Į šias mokyklas kvie
čiamas mokytis ir vietos jaunimas, kad vokie
čiai su juo bendrautų ir draugautų, nes šie 
draugai, vokiečių įsitikinimu, padės formuoti 
Vokietijos įvaizdį užsienyje. Taip rašo vokie
čiai apie savo mokyklas užsienyje.

Taigi kitos tautos gražiai rūpinasi savo 
tautiečiais ir savo krašto įvaizdžiu užsienyje, 
neapleiskime ir mes. Išlaikykime savo gimna
ziją Vokietijoje. Ji mūsų jaunimui ir Lietuvai 
reikalinga.

Lėšos
Finansiniu atžvilgiu gimnazijai sektųsi ge

rai, jei nebūtų bendrabučio. Iš tėvų tiek prašy
ti, kiek susidaro išlaidų (800 E = maždaug 
1040 USD mėnesiui), neįmanoma, nes tėvai 
Lietuvoje toli gražu ne visi tiek pasiturintys, 
kad įstengtų, o naujų emigrantų Vokietijoje 
dauguma - ekonominiai pabėgėliai, skurdžiai. 
Priimti į gimnaziją pirmoj eilėj pasiturinčių tė
vų vaikus ir tuo tapti Lietuvos turtuolių prie
auglio mokykla, neetiška.

Kadangi vokiečių valdžia bendrabučių ne
remia, esame labai keblioje padėtyje: pasku
tiniams ištekliams nykstant, pradedam skęsti 
skolose. Nenorėčiau nutylėti, kad pastaruoju 
metu Lietuvos valdžia pradėjo remti gimnazi
ją jau žymiom sumom. Deja, nepakankamai. 
Lieka didoka finansavimo spraga. Dėlto šiuo 
metu neapsieiname be kilnaširdžių žmonių 
dosnumo. Esame, kaip jau visais laikais, žūt 
būt priklausomi nuo aukų. O jų atplaukia vis 
mažiau, nes po Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo žmonės linkę paremti labiau savo gi
mines arba pagalbos reikalingas institucijas 
Lietuvoje, o ne jų akyse gal ir nebereikalingą 
gimnaziją Vokietijoje.

Gimnazija šiandien Vokietijoje ir kitur gy
venančiam lietuviškam jaunimui lygiai tiek 
reikalinga, kiek ji buvo reikalinga mums po
kario laikais.

Baigdamas dėkoju visiems, kurie rėmė 
per pusę šimtmečio ir teberemia mūsų mo
kyklą. Kaip Vasario 16-osios gimnazijos kura
torijos pirmininkas prašau Jus nuoširdžiai 
neužmiršti mūsų gimnazijos ir ateityje. Ji 
verta Jūsų dėmesio ir paramos.

GYVENIMIŠKI 
PASTEBĖJIMAI
Nusikaltimas be bausmės.
Gražu, kai akmeni 
prie gėlių lysvės guldo...

Sakyk, ar atmeni, 
kai iš kažkur pagunda 
paleido akmenį į langą? 
Sudužo stiklas, 
o šukių nieks nerinko... 
Kaltė pabūgus 
be bausmės 
tamsoj pradingo.
Akmuo sutriko 
palangėje nukritęs: 
kokia jo paskirtis 
niekinga...

Ar nusikaltėlis laimingas?
J. MARCINKEVIČIENĖ

Istorinė nuotrauka: Sibiro tremtinės, šokusios Kepurinę 1955 
metais, Mordovijos lageryje Potma. Iš kairės: A. Mekšraitytė, 
Bronytė, J. Ciplijauskienė, E. Gudaitė, L. Graudinaitė, A. 
Kalpokaitė. Jų tautiniai drabužiai pasiūti iš maišų atliekų, siun
tinių maišelių, išmargintų svogūnų lukštų dažais; “gintariniai 
karoliai” iš džiovintų miško uogų. Nuotrauka - iš “Tauro” apy
gardos partizanų ir tremtinių muziejaus Marijampolėje. 
Atsiuntė (kopiją) - S. Sajauskas

Vytauto Žalakevičiaus 
(1930-1996), režisieriaus ir ki
no dramaturgo, 75-tosios gi
mimo metinės balandžio mė
nesį minimos įvairiose Lietu
vos vietovėse. Balandžio 4-9 
dienomis Zarasuose, Visagi
ne, Druskininkuose, Sakiuo
se, Trakuose ir Kaune vyksta 
aktorių Donato Banionio, 
Kosto Smorigino, Nijolės 
Oželytės ir Regimanto Ado
maičio autoriniai vakarai, ku
rių metu rodomos V. Žalake
vičiaus filmų ištraukos. Balan
džio 10-13 dienomis kino 
“Lietuva” salėje rengiama re
žisieriaus filmų apžvalga su 
filmais Vienos dienos kronika, 
Niekas nenorėjo mirti, Atsipra
šau ir Žvėris, išeinantis iš jūros. 
Balandžio 14 d. Teatro, muzi
kos ir kino muziejuje Vilniuje 
ruošiamas atminimo vakaras, 
kuriame savo atsiminimais 
apie režisierių dalinsis akto
riai, režisieriai ir kiti kino 
žmonės, artimai pažinę legen
da tapusį V. Žalakevičių. Va
karo metu vyks fotografijų pa
roda ir rodomas Almanto 
Grikevičiaus dokumentinio 
filmo Pastabos gyvenimo pa
raštėse ištraukos. Balandžio 
1-21 d.d. Lietuvos valstybinė
je Martyno Mažvydo bibliote
koje veiks režisieriui skirta 
paroda.

Ryškiausias lietuvių kino 
scenaristas ir režisierius, kū
ręs filmus ne tik Lietuvos ki
no studijoje, bet ir visasąjun
ginėje “Mosfilm” studijoje, V 
Zalakevičius pelnė daugybę 
kino festivalių apdovanojimų. 
Gimęs 1930 metais Kaune, jis 
debiutavo kine 1956 metais 
Petro (Cvirkos novelės Sken
duolis ekranizacija. Vėliau su
kūrė visą eilę filmų: Niekas 
nenorėjo mirti (1965), Gyvieji 
didvyriai (1960), Adomas nori 
būti žmogumi (1959), Tas sal
dus žodis laisvė (1973), Žvėris, 
išeinantis iš jūros (1992), Vie
nos dienos kronika (1993). Ju
biliejinių renginių ciklą V. Ža- 
lakevičiui atminti rengia 
Lietuvos kinematografininkų 
sąjunga ir bendrovė “Lietuvos 
kinas”.

Vilniaus pedagoginis uni
versitetas, Studijų kokybės 
vertinimo centrui akreditavus 
naują magistro studijų prog
ramą, nuo š.m. rugsėjo 1 die
nos pradės rengti provincijos 
bendruomenių istorikus. Pag
rindinis šios programos tikslas 
- kraštotyrininkus, gidus, Lie
tuvos vietovių istorija besido
minti jaunimą išmokyti pa
žangių tyrimo metodų, suteik
ti praktinių vadybos ir darbo 
su visuomene įgūdžių. Vieto
vių istorijos leidinių analizė 
parodė, kad kraštotyrinin
kams stinga patyrimo ir žinių 
naudotis istorijos šaltiniais, o 
muziejininkai, žurnalistai, 
mokytojai nežino vietos isto
rijos tyrinėjimo specifikos. 
Pirmaisiais metais Į bandomą
sias dienines, neakivaizdines 
ir vakarines magistrantūros 
studijas universitetas planuo
ja pakviesti per 30 studentų. 
Planuojama, kad istorijos, va
dybos, geografijos, kalboty
ros, etnologijos ir kitas pa
skaitas skaitys ne tik pedago

ginio universiteto dėstytojai, 
bet ir kiti aukštųjų mokyklų 
specialistai, leidyklų dar
buotojai, vadybininkai, įmo
nių vadovai. Šio tipo progra
ma yra naujiena ne tik Lietu
voje, bet iki šiol tokių specia
listų neruošė nė vienas Euro
pos universitetas.

Vilniaus universiteto Se
natas kovo 9 dieną suteikė 
Vilniaus universiteto garbės 
daktaro vardą Lenkijos prezi
dentui Aleksander Kwas
niewski už nuopelnus kuriant 
ir plėtojant Lietuvos ir Lenki
jos strateginę partnerystę, lie
tuvių ir lenkų tautų tarpusa
vio pasitikėjimo skatinimą, 
Vilniaus universiteto ir Lenki
jos aukštųjų mokyklų mokslo 
ryšių plėtojimą. Jo kandidatū
rą Senatui pateikė Tarptauti
nių santykių ir politikos 
mokslų institutas. Iškilmingas 
Senato posėdis ir Garbės dak
taro regalijų įteikimo ceremo
nija įvyko universiteto Šv. Jo
nų šventovėje.

Ispanijos ambasada, įsteig
ta prieš metus Vilniuje, 
rengiasi paminėti svarbų ispa
nų kultūros įvykį: Miguel de 
Cervantes Saavedra romano 
Don Kichotas išleidimo 400- ! 
ąsias metines. Pasak Ispanijos 
ambasadoriaus Lietuvai Fidel 
Lopez Alvarez, pagrindiniai 
šio literatūrinio šedevro jubi
liejaus renginiai Lietuvoje 
vyks balandžio mėnesį. Balan
džio 23 - Cervantes dieną - 
Vilniaus paveikslų galerijoje 
bus tradicinis Don Kichoto 
skaitymo lietuvių ir ispanų 
kalbomis maratonas, truk- i 
siantis ištisą parą. Šiemet į 
skaitymus bus kviečiami ne 
tik ispanų kalbos mokytojai ir 
studentai, bet ir žinomos as- j 
menybės, kaip prezidentas 
Valdas Adamkus, kardinolas 
Audrys Bačkis, kultūros mi- 
nisteris Vladimiras Prudniko.- 
vas ir kiti.

Balandi Vilniuje veiks ir 
Ispanijos XIX š. istorinių 
nuotraukų paroda, bus ren
giami proginiai ispanų muzi
kos koncertai, kino filmų apie 
Don Kichotą peržiūros, ispa
nų literatūros tyrinėtojų kon
ferencija, o Panevėžyje prie 
vienintelės Lietuvoje Don Ki
choto skulptūros bus knyg- 
ženklių paroda, vėliau keliau
sianti į Kauną ir Vilnių. Prie 
programos žada prisidėti ir 
Vilniuje veikianti Lietuvos- 
Ispanijos draugija. Gegužės 
10-17 dienomis Vilniuje bus 
rengiama ispanų kulinarijos 
savaitė.

Lietuvos bibliotekos pa
skelbė 2004 metų populia
riausių knygų ir jų autorių są
rašą pagal skaitytojų paklau
sos dažnumą. Grožinės litera
tūros sąraše pirmavo Jurga 
Ivanauskaitė, Romualdas 
Granauskas ir Justinas Mar
cinkevičius. Iš užsienio rašy
tojų dažniausiai skaitomi bu
vo John Irving, Frederic 
Beigbeder ir Richard Bach. 
Mokslinės literatūros srity 
pirmavo literatūrologai Vik
torija Daujotytė, Vytautas 
Kubilius, Vanda Zaborskaitė 
ir kultūros filosofas Antanas 
Andrijauskas. G.K.
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KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais 
nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 
8 v.v.; šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. 
iki 12.45 v.p.p. ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; 
antradieniais nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 
v.v. ir penktadieniais nuo 11 v.r. iki 6 v.v.

Prezidento kelionė Maskvon

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term.ind.....................1.25%
180-364 d. term.ind.................. 1.30%
1 metų term, indėlius................1.55%
2 metų term, indėlius................2.00%
3 metų term, indėlius............... 2.40%
4 metų term, indėlius................2.80%
5 metų term, indėlius................3.10%
1 metų “cashable” GIC ...........2.25%
1 metų GlC-met palūk.............2.75%
2 metų GlC-met. palūk.............2.75%
3 metų GlC-met. palūk........... 2.75%
4 metų GlC-met palūk.............3.10%
5 metų GlC-met. palūk.............3.50%
RRSP, RRIF ‘Variable”.............1.00%
RRSP ir RRiF-1 m.term.ind. ..2.25% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. ..2.50% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. ..2.85% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. ..3.35% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. ..3.75% 
Taupomąją sąskaitą iki ...........1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...... 1.00%
Amerikos dol. kasd. pat

taupymo sąsk.................. 0.65%
Amerikos dol. GIC 1 metų

term, ind.............. ................2.00%

Asmenines paskolas 
nuo............ 5.25%

Sutarties paskolas
nuo.......................... 5.25%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................4.00%
2 metų................... 4.50%
3 metų............... ...5.00%
4 metų.................... 5.25%
5 metų.................... 5.50%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų ......... 4.25%

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas iki S 100,000 ir nekilnojamo turto 
paskolas iki 95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines per
laidas (money orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, Kan. 
ir EURO valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: spaus
diname asmeninius ir biznio čekius, apmokame įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLŪS” kortelė

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcui.com

Maloniai kviečiame pasinaudoti 
PAVASARIO PASLAUGA

VIENERIŲ METŲ CASHABLE GIC

2.25%
VIENERIŲ, DVEJŲ, TREJŲ METŲ GIC

2.75%
VIENERIŲ METŲ GIC JAV VALIUTA

2.00%
PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

Maskvos dienraštis Nezavisimaja Gazeta 
š.m. kovo 11d. laidoje rašo: “Japonijos min. 
pirmininkas Dziunituro Koidzumi vakar pa
reiškė, kad nedalyvaus iškilmėse 60 m. Perga
lės sukakties proga. ‘Šiuo metu neketinu daly
vauti. Tai būtų problematiška, nes tuo pačiu 
metu vyks parlamento antroji sesija’, - cituoja 
min. pirmininką agentūra Kiodo Cucin. Kabi
neto viršininkas gavo pakvietimą atvykti j 
Maskvą 2004 m. rudenį. Tačiau valdžioje šiuo 
klausimu vyravo neigiama galvosena, pastebi 
agentūra. Stebėtojai mano, kad tai dėl priešin
gumo paaštrėjimų tarp Tokijo ir Maskvos dėl 
keturių pietinių Kurilų salų. Tuo būdu Koidzu
mi taps trečiuoju užsienio vadovu, kuris atsisa
kė dalyvauti gegužės mėn. Maskvos iškilmėse. 
Anksčiau jau buvo žinoma, kad iškilmėse ne
dalyvaus Lietuvos ir Estijos prezidentai - Val
das Adamkus ir Arnold Ruutel”.

Varšuvos dienraštis Rzeczpospolita š.m. ko
vo 8 d. laidoje rašo: “Radijo atsišaukime į tau
tą prezidentas Adamkus taip motyvavo savo 
sprendimą: okupacija, trėmimai, kalėjimai, 
holokausto tragedija, koncentracijos stovyk
los, priverstinė emigracija - tai buvo skausmin
gi smūgiai, kuriuos totalitariniai režimai taikė 
lietuvių tautai. Per 350 tūkstančių žmonių, vie
na dešimtoji lietuvių bendruomenės dalis, bu
vo išvežta į Gulago stovyklas. Tie nusikaltimai 
tęsėsi jau po žiauraus karo pabaigos. Dėl to 
Lietuva kaip valstybė buvo 50-čiai metų ištrin
ta iš Europos žemėlapio. Prisimindamas šią 
skausmingą patirtį ir atsižvelgdamas į visuo
menės opiniją - sakė Adamkus - nusprendžiau 
gegužės 9 d. pasilikti Lietuvoje su tauta”.

Slepiami Stalino nusikaltimai
Toronto rusų savaitraštis Beseda š.m. kovo 

25 d. laidoje rašo: “Prieš pergalės jubiliejų ge
nerolai ‘apvalo’ tautos atmintis. Apkvailina se
nius - fronto kareivius tuo, kad prisipažinimas 
Katynės nusikaltimu, Baltijos kraštų užgrobi
mu ir kitkuo tartum menkintų jų pergalę. Iš 
tikrųjų, slepiami Stalino laikų nusikaltimai da
ro mums, nugalėtojams, gėdą, rodydami mus 
pasauliui kaip gailesčio vertus kvailius. Krašto 
garbė yra ta, kad viską savo istorijoje reikia va
dinti tikraisiais vardais. Atskirti savo dabarti
nius nuo praeities nusikaltimus ir pasižadėti jų 
nekartoti. Tie, kurie stengiasi šią ribą nutrinti 
visa slepiančiu posakiu ‘tai mūsų istorija’, ma
tyt, nenori pasižadėti to nedaryti.

Šių dienų vadinamų 1939-1940 m. įvykių 
manipuliacijos neišvengiamai paveikė, kad 
Rusija nepasinaudojo istorine proga tapti tei
sės kraštu, kuriame nėra vietos melui ir saviva
lei. Šios manipuliacijos liudija, kad 60 metų 
Pergalės dienai ruošiamasi iš dalies (o ten pa
laipsniui ir pilnai) garsaus generalisimo ir jo 
pakalikų reabilitacijai. 1966 m. daug blogesnė

se sąlygose mokslininkai ir menininkai neleido 
to padaryti pasirašydami protesto raštą. (...)

Aš siūlyčiau šiandien kol dar nevėlu pa
reikšti: didelės Pergalės jubiliejaus išvakarėse 
mes negalime leisti dėl kažkokių tikslų mani
puliuoti istorine tiesa. Naujas melas apie senus 
nusikaltimus daro mus jų dalyviais. Mes reika
laujame atskleisti visa apie lenkų piliečių su
šaudymą, atskleisti savavališkai slepiamas vals
tybės paslaptis. Mes protestuojame prieš kalti
nimą dabartinių Rusijos piliečių ir jų siejimą 
sovietų nusikaltimais”.

Ginčai dėl filmo
Varšuvos dienraštis Rzeczpospolita š.m. kovo 

15 d. laidoje rašo apie Lietuvos televizijos TV3 
kanalo rodomą prieš lenkų karo metų pogrin
dį nukreiptą filmą Armija krajova. Istorijos ak- 
ligatvis. Apie filmo turinį laikraštis rašo: “Pra
ėjusiame šimtmetyje Lietuva buvo ne tik vo
kiečių ir sovietų, bet ir lenkų okupuota. - Skel
bia filmo autoriai ir jų pašnekovai: istorikai ir 
tų laikų liudininkai. Gedulingai muzikai gro
jant pasakoja, kaip (lenkų) Londono vyriausy
bei įsakius Vilniaus AK ruošėsi pokario refe
rendumui, kuris turėjo nuspręsti tos teritorijos 
priklausomybę ir todėl valė ją nuo lietuvių. Jie 
tvirtina, kad vokiečių apginkluoti AK daliniai 
nužudė Vilniaus krašte apie 500 lietuvių civilių”.

Prieš šio filmo rodymą pasisakė daugelis 
lietuvių ir lenkų, tarp kurių buvo ir J. Wolko- 
nowski, kuris po šiuo straipsniu pridūrė savo 
pastabas: “Vilniaus krašte Armija krajova ne
gavo iš vokiečių nei vieno ginklo bei amunici
jos. Nebuvo su vokiečiais jokios sutarties”.

Apie vokiečių pasitarimus su lenkų AK 
vadovybe plačiai rašė Osteuropa žurnalas 2000 
m. balandžio laidoje. Straipsnių Vokiečių-lenkų 
ryšiai Vilniaus krašte 1944 m. įžangoje tarp kit
ko pasakojama: “Dokumentai atspindi pasita
rimus, kurie 1944 m. pirmoje pusėje vyko tarp 
vietinių lenkų Armija krajova vadų ir kariuo
menės, saugumo policijos ir SD dėl galimo 
bendradarbiavimo kovoje su sovietų partiza
nais. (...) Pridėti dokumentai rodo, kaip vokie
čių okupacinės įgulos laviravo tarp konflikto 
dalyvių ir sudarė su lenkų tautiniais daliniais 
vietinio pobūdžio taktines sąjungas”. Pasitari
muose iš vokiečių pusės dažnai dalyvaudavo 
dr. Fuchs, SS oberfiureris ir policijos pulkinin
kas, o iš lenkų - Vilk, kuris sakėsi turįs Varšu
vos įgaliojimus. Svarbus pasitarimų klausimas 
buvo bendra kova su Rūdninkų girioje įsikūru
siais sovietų partizanais. Vokiečiams iš girios 
aplinkos pašalinus lietuvių policiją buvo ban
doma tą planą vykdyti. Dėl AK apginklavimo 
irgi nesėkmingai buvo tariamasi, nors vokie
čiai siūlė tokius sandėlius, iš kurių AK galėtų 
ginklus “pagrobti!”. J.B.

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905>271<8781
PETRAS ŠTURMAS

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 
Privati AUTO-AIKŠTĖ (“parking")

(905) 333-5553
Vilniuje. Matyti apvalus (kiaušinio formos) kabantys restoranai 
ir Europos valstybių vėliavos Nuotr. V. PačkauskoTAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

ŽIEDAI, Kazlų Rūdos lite
ratų ir menininkų klubo “Girių 
versmė” leidinys - eilėraščių rin
kinys, 60 psl. ir viršeliai. Sudarė 
Vilija Kavaliūnaitė-Filipova, 
dail. Onutė Skirkienė, maketavo 
Kristina Bruzgulytė. 2004 metai; 
su savo kūryba dalyvauja 25 au
toriai. Leidinio pradžioje su 5 ei
lėraščiais pasirodo kun. Juozas 
Barkauskas, apie kurį žinių sutei
kia leidinį TŽ atsiuntusi D. Duo
baitė. Kun. J. Barkauskas gimė 
1929 m. gruodžio 14 d. Radziškės 
kaime, Marijampolės apskr. 
ūkininko šeimoje. Baigęs Kauno 
kunigų seminariją, kunigu įšven
tintas 1956 m. Sielovados darbą 
pradėjo Kėdainiuose, nuo 1987 
m. gyvena Marijampolėje, jau 
pensininkas-altarista, bet vysk. J. 
Žemaičio paskirtas Marijampo
lės dekanato dekanu ir Aukštes
niosios pedagoginės mokyklos 
kapelionu. Nuo jaunystės turėjęs 
polinkį kūrybai. “Romuvos” lei
dykla yra išleidusi jo poezijos 
rinkinius Gyvenimas - eiliuota 
proza, Suskaldytos ašaros ir Laiko 
dovanos.

http://www.rpcui.com
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^SPORTAS
BEN COTTREAU, 

Glindos (Urbonaitės) ir Lou Cot- 
treau sūnus, gimnazijoje pasižy
mėjęs ledo ritulio žaidėjas Ontario 
provincijoje. Šiemet Įstojęs į Mer- 
cyhurst kolegiją (Erie, PA, JAV), šis 
ilgametis “Kretingos” stovyklos va
dovas laimėjo “Atlantic Hockey 
League, Rookie of the Year” (ge
riausio pirmoko) premiją

Pasaulio lietuvių žaidynės
Jos vyks š.m. birželio 30 - liepos 3 d.d. Vilniuje. Rengia ir fi

nansiškai remia Lietuvos vyriausybė, Kūno kultūros ir sporto 
departamentas, globoja Lietuvos prezidentas V Adamkus. Šias 
žaidynes organizuojant ypatingas dėmesys skiriamas išeivijos 
jaunimui. Dalyvauti kviečiami sportininkai-kės nuo 12 m. am
žiaus. Pageidaujama, kad žaidynėse būtų atstovaujama visoms 
populiarioms sporto šakoms - krepšiniui, tinkliniui, pajūrio 
tinkliniui, tenisui, plaukimui, sportiniam šaudymui, golfui, fut
bolui ir kt. Varžybos vyks vyrų, moterų, mergaičių, jaunių, 
jaunučių klasėse. Atvykę sportininkai turės progą susipažinti su 
savo amžiaus jaunimu, pakeliauti po Lietuvą. Užsienio sporti
ninkai ir vadovai Vilniuje bus globojami, apgyvendinami ir mai
tinami nuo birželio 29 iki liepos 4. Dalyvių pirminė registracija 
turėjo būti atlikta iki balandžio 11d. imtinai. Dalyvavimą žai
dynėse koordinuoja atskiri JAV ir Kanados išvykos komitetai, 
bendradarbiaudami su kraštų Bendruomenių valdybomis.

SALFASS Inf.

Žinios iš Lietuvos
• Kylanti nauja lauko te

niso žvaigždė! Lietuvis jaunuo
lis Ričardas Berankis, kuriam 
birželio 21 d. sukaks 15 metų, 
gana sėkmingai reiškiasi lauko 
tenise. Jis Tarptautinės teniso 
federacijos (ITF) “IBM Junior 
Circuit 2005” jaunių (iki 18 me
tų) turnyre Trinidad ir Tobago 
sostinėje, baigmėje sutriuškinęs 
Arubos atstovą G. Hodgson 
6:1, 6:1, tarp 48 dalyvių tapo 
nugalėtoju.

• 2006 metų pasaulio čem
pionato zonos VII atrankos 
grupės rungtynes Sarajev (Ju
goslavija) Lietuvos futbolo 
rinktinė sužaidė lygiomis (1:1) 
su Bosnijos ir Hercogovinos 
rinktine.

• Lietuvos dviratininkas 
Aivaras Baranauskas, atstovau
jantis Prancūzijos komandai 
“VC Roubaix”, laimėjo dviejų 
užbėgimų lenktynes “Tour du 
Canton de St. Ciers”.

• Baltijos krepšinio lygos 
(BBL) antro padalinio varžybų 
čempionu tapo Panevėžio “Pa
nevėžio” klubas, baigmėje nu
galėjęs Gulbenės “Bumerangs- 
ASK” (Latvija) krepšininkus 
87:74. Trečioji vieta teko Kė
dainių “Nevėžio” klubui, baig
mėje 81:75 palaužus Tallinn 
“Dalkia-Nybit” (Estija) ko
mandą, kurioje žaidžia du lie
tuviai.

• Estijoje vykusio tarptau
tinio “Jano Jago” jaunių grai
kų-romėnų imtynių varžybų 
nugalėtojais tapo vilnietis To
mas Semerdžianas (svorio grupė 
iki 50 kg) ir kaunietis Aldas 
Lukošaitis (iki 85 kg).

• Vilniaus “Lietuvos tele- 
komo” krepšininkės šeštus me
tus iš eilės tapo Baltijos moterų 
krepšinio lygos (BWBL) čem
pionės, baigmėje 94:64 su
triuškinusios Kauno “Laisvės” 
klubą.

• Lietuvos futbolo fede
racijos (LFF) taurės varžybose 
Į pusiaubaigmę iškopė Pane
vėžio “Ekranas”, Kauno “FBK 
Kaunas”, Vilniaus “Vėtra” ir 
Klaipėdos” Atlantas”.V.P.

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5 161

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 134 milijonus dolerių

B v w

MOKA UŽ:
1.00%Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.30% už 180-269 d. term. ind. 
1.30% už 270-364 d. term. ind. 
1.75% už 1 m. term, indėlius 
2.25% už 2 m. term, indėlius 
2.50% už 3 m. term, indėlius 
2.80% už 4 m. term, indėlius 
3.10% už 5 m. term, indėlius 
2.25% 1 m. “Cashable” GIC (min. 575,000) 
2.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.75% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.10% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.25% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
2.75% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
3.00% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
3.35% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
3.75% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
2.00% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.65% už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

IMAME:
už asmenines paskolas 

nuo........... 5.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų .............4.00%
2 metų .............4.50%
3 metų .............5.00%
4 metų .............5.25%
5 metų .............5.50%

- su keičiamu 
nuošimčiu..........4.25%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES) 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALALNSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITU KRAŠTU 
PERSIUNTIMAS PINIGU (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS
PšrmacL, artrad. r treoad. nuo 9 vx - 3.30 vjxp.; ketvirtad. ir penktad. nuo 9 vx. - 8 v.v. 

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; šeštad. nuo 9 v.r - 1 v.p.p. 
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r -1 v.p.p.

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca •

ONTARIO LAND SURVEYOR

“Molekulių” žaidynės Prisikėlimo parapijos salėje š.m. vasario 6 d.
Nuotr. R. Otto

TOMAS A. SENKUS, < > ■
Fax: 416 763-5097

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų. 
Tfu——7wnr inimai ■« tiiw.i'jij.i a—i iwi   m imirr ■ irrwimm—saaes

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės jvertinimo skambinkite

(416) 236-6000
Sutton Group-Assurance Realty Inc.

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7 
E-mail: tomsenkus@rogers.com

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426

RATHBURN/PONY TRAIL, sku
biai parduodamas 4jrAgamųjų 
“townhouse”, atna®^>tavirtuvė, 
nauji langaiZ^JT) j pietų/rytų 
pusę. Nar^^puikioje būklėje, 4 
praus^pfcsT arti parduotuvių, 
transportacijos. Prašo $253,700.

SKAMBINKITE

TEODORUI 

STANULIUI,ba 
416-879-4937 

(nešiojamas)

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937

mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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Re/max West Įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

juozAS (Joseph) NORKUS KANADOS ĮVYKIAI

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ 
Daugiau kaip 12 metų pardavimo-pirki- 
mo patyrimas ♦ Namų nuomoįimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas.

/ West Realty Inc.

1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A9. Skambinti bet kuriuo metu Įstaigos 
tel. 416 769-1616, namų - 416 769-3577

Nusikaltimai ir bausmės

Nemokamas namų Įvertinimas

Dr. J. Birgiolas
Dr. 3. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. <416)763-5677

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc., llb.

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas
♦ imigracija i Kanadą
♦ testamentų sudarymas
♦ palikimų tvarkymas
♦ konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais

295 The West Mall. 6th Floor
Toronto, ON M9C 4Z4

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Buvusioji imigracijos ministerė Judy Sgro 
atsistatydino iš savo pareigų po to, kai ją nele
galus imigrantas Singh apkaltino kyšių ėmimu. 
Buvo rasta, kad šis apkaltinimas buvo neteisėtas, 
tačiau ministerė savo pareigų neatgavo. Ji iškėlė 
750,000 dolerių ieškinį, tačiau Singh spėjo per
duoti savo turtą draugams, kurie gavę įgalioji
mus, jį pardavė už grynus pinigus. Singh jau 
anksčiau buvo teistas už milijoninių sumų pasi
savinimą per kredito kortelių apgavystes. Net 17 
metų jis bylinėjosi su Kanados vyriausybe dėl pa
silikimo Kanadoje, kol pagaliau buvo ištremtas j 
Indiją. Kriminalistams gerai pažįstamas advoka
tas Simon Rosenfeld buvo nuteistas trejų metų 
kalėjimo ir 43,000 dol. bausme. Įkliuvo jis besi- 
girdamas, kaip lengva yra Kanadoje pelnytis 
‘“perplaunant” kriminalistų pinigus. Esą išvengti 
bausmės už nelegalią veiklą Kanadoje nesunku. 
Bausmę skirianti teisėja barė advokatą už savo 
profesinės etikos nesilaikymą, už melavimą pri
sidengus priesaika ir dirbtinio paso laikymą.

Iš naujo užsiliepsnojo Kanados korespon
dentės Kazemi reikalai. Ji, kaip liudytojai teigia, 
buvo Irano tardytojų išprievartauta ir žiauriai 
nukankinta 2003 m. Kanados vyriausybė nutrau
kė diplomatinius santykius su Iranu, tačiau ne
praėjus nė dvejiem metam, Kanados vyriausybė 
grąžino savo ambasadorių į Iraną. Opozicijos va
das konservatorius Stephen Harper pavadino 
ministerį pirmininką bestuburiu, nes jis nesiteikė 
tinkamai ginti Kanados pilietės interesų. Užsie
nio reikalų ministeris Pierre Petigrew teigė, kad 
Kazemi buvo nukankinta ir kad Kanada mėgins 
tą reikalą spręsti tarptautinėje plotmėje, kol ši 
byla bus tinkamai užbaigta.

Kanados ledo ritulio rinktinei, kuri atsto
vaus Kanadai pasaulio ledo ritulio pirmenybėse, 
šiais metais Wayne Gretzki nevadovaus. Jo teigi
mu, būtų neįmanoma visiškai atsiduoti rinktinės 
vadovavimui, kai jo motina sunkiai kovoja su vė
žio liga. Balandžio 30 - gegužės 15 dienomis 
Austrijos Innsbrucke ir Vienoje vyksiančiose Pa
saulio ledo ritulio pirmenybėse Kanados koman
dai vadovaus Steve Tambellini, dabartinis Van
kuverio “Canucks” vadovas.

Statistikos departamentas rado, kad gali
mybė vaikams studijuoti universitete yra didesnė 
tose šeimose, kurių tėvai turi aukštesnį išsilavini
mą. Kiekvieni papildomi metai, kuriuos tėvai 
praleido universitete, padidina įtaką vaiko studi
javimui net 5%. Ypatingą paskatinimą studijuoti 
duoda mokinių paruošimas gimnazijose, tačiau

tėvų įtaka ir jų aukštesnis išsilavinimas esąs labai 
lemiantis.

Ryšium su didėjančiu nutukimu, kai kurios 
mokyklos Nova Scotia provincijoje įvedė geros 
mitybos ir fizinio lavinimo programas. Kanadoje 
kas dešimtas jaunuolis yra nutukęs, o kas trečias 
turi per daug svorio. Dvylikoje mokyklų į šią 
programą įsijungę jaunuoliai šį santykį sumažino 
pusiau. Šios programos paslaptis yra, kad vaikai 
valgė daugiau vaisių ir daržovių, mažiau riebalų, 
įsijungė į sportą mokykloje ir už jos ribų, mažiau 
laiko praleido sėdėdami vietoje, bet svarbiausia, 
kad buvo pasiryžę savanoriškai numesti svorį. 
Yra nustatyta, kad nutukimas nesibaigia su 
mokykliniu amžiumi, bet jis persiduoda suaugu
siam asmeniui, o dėl to prasideda širdies sutriki
mai.

Moterų ledo ritulio komanda “Windsor 
Wildcats” sausio 29 d. autobuso avarijoje neteko 
instruktoriaus, jo sūnaus ir komandos vartinin
kės motinos. Taip pat buvo sužeistos ir kelios žai
dėjos bei jas lydėjusieji giminės ir draugai. Ne
praslinkus nė mėnesiui, 19-21 metų amžiaus mo
terys vėl grįžo į ledo ritulio aikštę specialiam lab
daros žaidimui. Jos tvirtino, kad tai ta pati ko
manda, kuri žaidė prieš avariją ir kurią dar dau
giau suvienijo avarijoje žuvę jų artimieji. Joms 
vadovavo avarijoje savo vyrą praradusi Sheila 
Edwards, kuri pati dar turi vaikščioti su aptvars
tyta koja.

Per visą pasaulį nuskambėjo dr. Gerber- 
ding įspėjimas apie besiartinančią gripo epide
miją, kuri jau prasidėjo pietryčių Azijoje ir kuri 
šiuo metu yra viena iš didžiausių katastrofų, ga
linčių paliesti milijonus žmonių. Vadinamoji 
H5N1 paukščių perduodamo gripo rūšis yra 
75% lemtinga. Naujai priimtame biudžete Kana
dos viešosios sveikatos agentūrai tam reikalui 
buvo paskirta tik 34 milijonai dolerių, išdalintų 
per ateinančius 5 metus. Ši suma yra tik trečda
lis, kuri, mokslininkų nuomone, yra reikalinga 
šios ligos antpuolio pasiruošimui. Naują biudže
tą parlamente pristatant, finansų ministeris 
Ralph Goodale dar nesuvokė, kad sveikatos mi
nisteris Ujjal Dosanjh jau mėgino jį beklausinė- 
jantiems korespondentams paaiškinti, kad 34 
milijonų suma yra tik pradžia kovai su paukšti
niu gripu ir kad jis yra pasiruošęs ieškoti daugiau 
lėšų iš valstybinio iždo. Yra manoma, kad šis gri
pas gali pareikalauti daug daugiau žmonių gyvy
bių ir drastiškesnių izoliavimo priemonių, nei 
prieš porą metų pasirodžiusi SARS liga. AKV

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL (416) 252-6741
66 Mimico Avė., Toronto ON 
Savininkas Jurgis Kuliešius

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai Irisą 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Gres., Mississauga. 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905)625-2412

MARGUTIS Parcels
"4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (41 6) 233-3042

Reguliarus dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai i Vilnių

Tel: (416)233-4601
00* S6> 00*Ooff fori parcel

* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.
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Jaunosios skautės Lemonte, prie Čikagos, įvykusios Kaziuko mugės metu 
pardavinėjo geltonus, žalius ir raudonus balionus Nuotr. Ed. Šulaičio

^JAUNIMO ŽODIS
Pažink lietuvių kalbą!

• Balandžio 16-17 d.d., nuo 12 v.p.p. iki 5 v.p.p. vyr.skautės ir 
vyr.skautės kandidatės rodys lietuviškų varškėčių gaminimą To
ronto miesto kultūros bei muziejaus skyriaus “Kitchen Cultures” 
parodoje, kuri vyksta “Mackenzie House”, 82 Bond Street (j šiau
rę nuo Sv. Mykolo katedros). “Mackenzie House”, 1859 m. buvo 
Toronto burmistro William Lyon Mackenzie namas, o dabar jis — 
muziejus. Vyr. skautės ruošia lietuviškų rodinių parodėlę namo 
valgomajame kambaryje, o vyr. skautės kandidatės virs varškėčius 
ant malkomis kūrenamos krosnies originalioje namo virtuvėje ir 
varškėčiais vaišins svečius. Visi kviečiami. Kreiptis i Rūtą Lemon 
dėl papildomų informacijų. R.

• Vs. Alina Dvoreckienė iš Vilniaus Velykų proga atsiuntė 
sveikinimą “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntams. Ji rašo: “Tepasiekia 
Jus visus iš Vilniaus sklindantis džiugus varpų skambesys ir džiaugs
mas Aleliuja”. Sveikinimą TŽ perdavė jūr.s. E. Namikienė. Inf.

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 
(VLKK) sprendžia lietuvių kalbos tvarkymo 
ir kitus klausimus. Ji patvirtina ir Didžiųjų 
kalbos klaidų sąrašą..

Valstybinė kalbos inspekcija kontroliuo
ja, kaip valstybės ir savivaldybių institucijose, 
visose Lietuvoje veikiančiose Įstaigose, įmo
nėse ir organizacijose laikomasi Valstybinės 
kalbos Įstatymo, Kalbos komisijos nutarimų 
ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Komisija yra Lietuvos seimo Įsteigta 
valstybės Įstaiga, joje septyniolika narių su
daro kalbos parlamentą, sprendžiantį Įvai
rius Valstybinės kalbos Įstatymo Įgyvendini
mo klausimus. Kalbos komisijos posėdžiuo
se, rengiamuose ne rečiau kaip mėnesį, pri
imami teisės aktai - Kalbos komisijos nutari
mai privalomi valstybės ir savivaldybių insti
tucijoms, visoms Lietuvoje veikiančioms 
Įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms.

Papildoma informacija teikiama VLKK- 
jos tinklalapyje: http://www.vlkk.lt
AR ŽINOTE,...
...kaip skaityti 2005-ieji?

2005-ieji žymi kelintini samplaikinį 
skaitvardį, tai yra du tūkstančiai penktieji - 
ne du tūkstantis penktieji! Jau kurį laiką skai
čiuojame trečiojo tūkstantmečio metus: iš 
pradžių atėjo du tūkstantieji, paskui du tūks
tančiai pirmieji, antrieji, tretieji..., kol su

laukėme ir du tūkstančiai penktųjų.
...kaip taisyklingai vadinti raštinės reikme
nis?
aplankas - viršelis raštams ir dokumentams 
susidėti;
įmautė - peršviečiamas skaidrus aplankas, 
pro kurio vieną galą Įkišamas dokumentas;
įsegėlė - iš plastikinės medžiagos pagaminta 
juostelė palaidiems lapams susegti;
išsegiklis - įrankis, išsegantis iš susegtų lapų 
sąsagėles;
klijajuostė - klijuojamoji juostelė, skirta 
Įplyšusiems lapams suklijuoti;
klijų pieštukas (arba pieštukiniai klijai) - Į 
pieštuką panašūs klijai;
koreguoklis (arba baltalas) - prietaisėlis su 
porą eilučių uždažančia juostele;
lipukai - prilipinami Įvairaus dydžio spalvoti 
popierėliai, skirti pastaboms žymėti;
pjaustiklis - popieriaus pjaustymo Įrankis;
sąsagėlės - metaliniai segtukai, kuriais segik- 
liu susegami, o išsegikliu išsegami lapai;
segiklis - įrankis, sąsagėlėmis susegantis 
pluoštą lapų;
segtuvas - kietesnis aplankas su įtaisu doku
mentams susegti;
skirtukas - skiriamasis lapelis ar juostelė, 
Įsegami Į aplankus ir segtuvus.

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 1T v.r. iki 3 v.p.p. 
Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčiu.

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5G1 tel. 416-889-5531 
Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

KLF daugiau kaip 40 metų remia lietuvišką veiklą Kana
doje ir Lietuvoje. Jūsų įnašai ir aukos lieka Fonde kaip 
nuolatinis šaltinis, sudarantis galimybę remti lietuvybės 
išlaikymą bei studijuojantį jaunimą Kanadoje ir teikti finan
sinę paramą Lietuvai.

. Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

Vilniuje ant vartų prie šaligatvio matomi Vilniaus dailės mokyklos moksleivių sukurti piešiniai 
Nuotr. I. Ross

Algis MEDELIS QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont. 
M6R 2L2 Tel. 416-531 -4800

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
Į LIETUVĄ — visuomet geriausiomis kainomis!

LAIDOTUVIŲ NAMAI

VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų - 
apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums 
nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai.

Tel. Toronte 416 531-4800
Bilietus prašau atsiimti, j tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E, Mississauga, ON, L5A 3X2

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.vlkk.lt
mailto:klfondas@on.aibn.com


14 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2005.IV.12. Nr. 15

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” 50-mečio parodos atidaryme kovo 6 d. Vadovai J. 
Karasiejus ir R. Karasiejienė su KLB muziejaus-archyvo direktore dr. R. Mažeikaite (viduryje)

Nuotr. R. Otto

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5G1 tel. 416-889-5531 
Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

Pranešame, kad

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, KURIO METU 
BUS PATEIKTA FINANSINĖ APYSKAITA,

įvyks š.m. balandžio 30, šeštadienį, 9.30 v.r.
Anapilio parodų salėje, Mississaugoje.

Narių registracija 9 v.r.
Kvorumui nesusirinkus 9.30 v.r., susirinkimas prasidės po 
pusės valandos, nežiūrint dalyvaujančių narių skaičiaus. 
Bus renkami 4 asmenys j Tarybą ir 1 asmuo į Kontrolės 
komisiją baigusiųjų savo kadencijas narių vietoms užimti.

Norintieji kandidatuoti prašome pranešti Pauliui 
Kurui iki balandžio 18 d. tel. 416-998-2711, 

ei.paštas:pvk@rogers.com Taryba

MIRTIES PRANEŠIMAS
A.a. JONAS VAIDOTAS

mirė 2005 m. balandžio 4 d. Kaune, sulaukęs 85 metų. 
Ilgus metus gyveno Toronte, prieš 5 metus persikėlė 
gyventi i Lietuvą. Palaidotas Kaune. Jo liūdi giminės 
Lietuvoje.

NAPALYS JUKNEVIČIUS
mirė 2005 m. vasario 25 d.

Esame dėkingos Prisikėlimo parapijos kunigams už 
gedulines Mišias bei maldas kapinėse. Taip pat dėko
jame karsto nešėjams ir visiems, kurie užprašė Mišias, I atsiuntė gėles, aukojo labdaringiems tikslams ir pareiškė 
užuojautas raštu bei žodžiu.

Nuoširdus ačiū visiems laidotuvių dalyviams, paly- 
dėjusiems Napalį į amžino poilsio kelionę, o B. Stanu
lienei už pietų paruošimą.Žmona Eugenija ir dukra Zita su šeima

PADĖKA
Nutilo balsas mylimos motinos, užgeso mielos akys.
Paliko tylūs ir tušti namai ir užgesintų žvakių kvapas.
Kas skausmo ašarą nubrauks, kas išlydės ir kas sulauks?
Tik šaltas vėjas pasakys, kad mamytė nebegrįš.
Nepareis, nebegrįš, neįeis pro duris, nors iš skausmo ir plyšta širdis. 
Amžinybėj tylioj ji ilsėsis rami, tik sapne kai kada aplankys...
Nebežvelgs pro langą jau jos mylimos akys, nebelauks jau niekad mylinti širdis. 
Pasiguost skubėsiu prie jos šalto kapo, ašarų lašeliai žiedlapiuos žibės.

(Nežinomo autoriaus)

AtA
GERTRŪDA REPČIENĖ

mirė 2004 m. gruodžio 28 d.
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. A. Šarkai, OFM, 

už gedulines Mišias, kun. A. Brazauskui, OFM, už maldas 
laidotuvių namuose ir palydėjimą į amžinojo poilsio vietą, 
M. Kalvaitienei ir D. Kudabaitei už skaitymus Mišių metu, 
L. Turūtaitei ir V Mašalui už gražų giedojimą šventovėje.

Ačiū visiems už atsilankymą, pareikštas užuojautas 
žodžiu bei raštu, užprašytas šv. Mišias, aukas ir gėles. Dė
kojame J. Chrolavičiui už pasakytus atsisveikinimo žodžius, 
B. D. Mačiams už paruoštus pietus, ir ponioms už pyragus.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie lankė Mamytę ligo
ninėj ir “Queen’s Garden” slaugos namuose jos sunkios ir 
ilgos ligos metu.

Visada prisiminsime Jūsų nuoširdumą -
Duktė Margarita, vyras Douglas, 

vaikaitis Marlon Foley

QUO VADIS LIETUVIŲ 
FONDO OPONENTAI?
Lietuvių fondas (JAV) au

ga nuostabiu greičiu, remia lie
tuvybės darbus milijonais dole
rių. Fondo organizatoriai nuo 
pat jo pradžios dirba savanoriš
kai, be atlyginimo, patys įnešę 
po keliolika tūkstančių dolerių 
į pagrindinį Fondo kapitalą. 
Įstatuose aiškiai parašyta, kad 
LF tarybos nariai negali net 
skolintis iš Fondo. LF taryba 
yra atsakinga už Fondo turtą 
LF nariams ir JAV valdžiai.

Bet kai kam tas negerai. 
Kodėl? Ar kad LF vadovybė 
per 44 metus pasišventusi iš 
idealizmo lietuvybės labui dir
ba? Ar kad Fondo vadovybės 
sumanumo ir visuomenės pasi
tikėjimo dėka sukaupė Fonde 
per 15 milijonų dolerių pagrin
dinio kapitalo? Ar kad lietuvy
bės darbams remti jau paskirstė 
per 11 milijonų dolerių? Ar kad 
per paskutinius penkerius me
tus skirstoma po vieną milijoną 
dolerių? Ar kad LF stipriai re
mia Lietuvių Bendruomenės ir 
kitų organizacijų veiklą, litua
nistines mokyklas, studentus, 
kultūros centrus, jaunimo sto
vyklas, žiniasklaidą? Ką jos da
rytų be nuolatinės LF para
mos? Ar už tai reikia bausti LF 
vadovybę, ją įvairiais prasima
nytais įtarimais pulti? LF opo
nentai, kur einate?! Ką tuo no
rite pasiekti? Ar norite sunai
kinti LF, o gal jį padaryti savo 
tikslams iždu?

Dr. Antanas Razma, Čikaga

Įvairių tautybių meninin
kai kviečiami iki birželio 15 d. 
pristatyti savo kūrinius, iš kurių 
vyks atranka parodai “Origins”. 
Norintys dalyvauti yra prašomi 
vieno arba dviejų kūrinių skaid
res arba nuotraukas siųsti pa
prastu arba elektroniniu paštu 
su aprašymais ir $10 registraci
jos mokesčiu “City of Toronto 
Culture Division”, Etobicoke 
Civic Centre, 399 the West 
Mall, Etobicoke, ON M9C 
2Y2, Attention: Peter Code. 
Anketas ir kitą informaciją ga
lima gauti skambinant Peter 
Code telefonu 416 394-8628. 
Paroda vyks “Etobicoke Civic 
Centre” nuo rugsėjo 14 d. iki 
spalio 14 d., bus dalis platesnio 
“ArtsWeek” renginio, kuriame 
dalyvaus dar šešios vakarų To
ronto galerijos. Inf.

U ..... 1
Montrealio lietuvių kredito unijos LITAS 
METINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

įvyks 2005 m. balandžio 30, šeštadienį,
Aušros Vartų parapijos salėje, 

7465 rue d e Sėve, Montreal 

NARIŲ REGISTRACIJA VYKS
nuo 10 vai. iki 11 vai. ryto*■......  ..-..... -.. ...................

Atvelykis Montrealyje
Atvelykio sekmadienis pa

sižymėjo itin gausiais dalyviais 
A.V. šventovėje. Išskirtinai pa
kilus kleb. kun. Ričardo Birbilo 
pamokslas paruošė tylos minu
tės susikaupimui pagerbti At
velykio nebesulaukusį Popie'žių 
Joną Paulių II-jį. Nuaidėjus 
choristų giesmėms, klebonui vi
sus palaiminus ir pasveikinus, 
apeigos baigtos Su Velykų vėlia
vom minia..., kuriuos nešė 
skliautais vargonų ir choristų 
balsų banga.

Atvelykio stalo tradiciją iš
tvermingai ir labai sėkmingai 
nuo 1973-jų puoselėja KLK 
Moterų dr-jos Montrealio sky
rius. Tai jau 32 metai (išskyrus 
tik porą atvejų!), kaip patvirti
no savo pasveikinimo žodyje 
dr-jos pirm. Danutė Staškevi- 
čienė. Padėkodama visam bū
riui talkininkių ir talkininkų, 
dar pasidžiaugė ir stipria vai
kaičių pagalba šiais metais. O 
paskutinį 20-metį, pakaitomis, 
viena kitą pakeisdamos, pirmi
ninkių pareigas atlieka Geno
vaitė Kudžmienė ir Danutė 
Staškevičienė. Renginyje da
lyvavo ir mūsų šaunūs kariškiai, 
bebaigiantys stažą St. Jean sur 
Richelieu Kanados bazėje: mjr. 
Algimantas Monkeliūnas, kapi
tonai - Darius Bacevičius, Silvi- 
nas Gaubys, Audrius Mordacas 
ir vyr. lt. Tomas Balkus. Gegu
žės mėn. jie grįžta į Lietuvą.

Iš Toronto atvyko “Suvalkų 
krašto muzikinė grupė”, atsi- 
veždama ir akordeoną, armoni
ką, žvangalą ir dar vieną dailų 
“hibridą” tarp armonikos ir 
akordeono... Vytautas Pečiulis 
(grojo, dainavo ir pokštavo), 
supažindino su grupės muziki
niu vadovu Vitu Balyta ir muzi- 
kantais-dainininkais - Kazimie
ru Venslausku, Rimu Budriu. 
Svečiai buvo sutikti plojimais,

nes torontiečiai nugalėjo lie
taus, sniego ir pažliugusių kelių 
ledėjimo kliūtis, kol pasiekė su- 
pavasarėjusį Montrealio peiza
žą. Vytautas Pečiulis jungė savo 
pokštavimais pasirodymo dalis, 
o savo sukurtą pasakėlę apie 
beveik pikantišką įvykį Pa
langoje meistriškai perdavė. 
Visų laukė tradiciniai Atvelykio 
stalai, išradingai išpuošti viso
kių patiekalų spalvų ir tekstūrų 
margumynais. Ant specialaus 
stalo “pražydo” puošnūs saldu
mynai, tik “ežiukas” nežydėjo, 
kaip jam priklauso - pūpsojo 
pašiaušęs migdolinius spyglius. 
Stalus, sceną ir salės išgaubi
mus puošė ir mūsų tautinių 
juostų ornamentai. Gėlių 
puokštė derinosi prie netoliese, 
ant scenos išsistiepusios didžiu
lės velykinių pavasarinių “ka
čiukų” puokštės.

Renginio pradžioje atėjęs 
kleb. kun. Ričardas Birbilas bu
vo pasveikintas visiems galingai 
sugiedant Ilgiausių metų. Pa
kvietęs tylos minutei Popie
žiaus Jono Pauliaus II atmini
mui, palaimino vaišes. Loterijų 
kampe traukė akis du gražūs 
gobeleno kilimai, kuriuos pa
dovanojo dr-jos narė ir vaivo- 
rykštininkė Elena Kerbelienė, 
Alvyros Povilaitienės paveiks
las. Blizgėjo ir taurių gėrimų 
stiklas, kitokių laimikių vilio
nės. Loteriją pravedė G. Kudž
mienė, J. Blauzdžiūnienė ir H. 
Lapinienė.

Kai neliko laimikių, ren
gėjų ir talkininkų darbas nepa
sibaigė. Reikėjo susirinkti vis
ką, kas kam priklauso, susi
krauti, parsivežti, išsiskalbti ir 
surašyti į ataskaitos knygas. Ti
kimės, kad rengėjos nebus nu
sivylusios savo 18-kos svečių 
stalų dalyviais. Joms - visų pa
dėka. b.v.n.

Reikia, kad ir pati mūsų kasdienybė liudytų ne žmogiškąją . 
menkystę, o žmogiškąją didybę. (Juozas Girnius)

mailto:klfondas@on.aibn.com
mailto:pvk@rogers.com


TORONTO
Prel. E. J. Putrimas, Lietu

vos Vyskupų konferencijos dele
gatas užsienio lietuviams katali
kams, popiežiui Jonui Pauliui II 
mirus, spaudai išsiuntinėjo užuo
jautos laišką, skirtą apaštaliniam 
nuncijui Lietuvoje arkivyskupui 
dr. P. S. Zurbriggen. Laiške rašo
ma, kad “maldoje kartu su užsie
nyje gyvenančiais lietuviais kata

likais visame pasaulyje mes mel
džiamės į Aukščiausiąjį, kuris pa
sišaukė iš šio pasaulio Jo Švente
nybę popiežių Joną Paulių II, 
kad Jam suteiktų amžiną atilsį su 
visais šventaisiais”. Taipgi pa
reikštas dėkingumas Šv. Tėvui už 
ypatingą dėmesį Lietuvai ir prieš 
20 m. suteiKtus kunigystės šven
timus. Inf.

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS
Kanados Lietuvių dienų rengimas sparčiai eina pirmyn. Susipa

žinimo vakaras įvyks penktadienį, gegužės 20, 7 v.v. Lietuvių Namuo
se. Tuo metu rengiama speciali programa pagerbti Kanados lietuvių 
laikraščiams {Nepriklausoma Lietuva ir Tėviškės žiburiai), neseniai 
minėjusiems savo darbo sukaktis. Taip pat bus pagerbti Kanados apy
linkių valdybų pirmininkai ir Kanados Lietuvių dienų meno vienetų 
vadovai. Po to įvyks įdomus “Keistuolių teatro” iš Lietuvos spektaklis. 
Po spektaklio vaišės. Veiks Filatelistų draugijos paroda. Po spektaklio 
- jaunimo šokiai. Kviečiame visus dalyvauti. KLD rengimo k-tas

Didžiosios “TŽ” loterijos 
aukotojai ir laimėtojai

1. Ramūnės ir Algio Jonaičių 
dovanotą Pauliaus Augio įrėmin
tą plakatą — A. Matulaitis, Toron
to, Ont., nr. 012897;

2. Monikos Obelienienės 
tautinę lėlę - A. Mikalauskienė, 
Sudbury, Ont. , nr. 09101;

3. Rimo Paulionio dovanotą 
a.a. Veronikos Paulionienės pa
veikslų komplektą - B. Kvos- 
čiauskas, Sault Ste Marie, Ont., 
nr. 09180;

4. Alfonso Juozapavičiaus 
dovanotą medžio drožinį ir lini
nių servetėlių komplektą - Č. 
Senkevičius, Toronto, Ont., nr. 
014806;

5. Salomėjos ir Balio Sakalų 
dovanotas varines graviūras - V. 
S. Posius, Lefroy, Ont., nr. 16517;

6. A. a. Paulės Sičiūnienės 
tautinę lėlę - A. Valaškevičienė, 
London, Ont., nr. 5590;

7. Lilės Nakrošienės dovano
tą B. Šimkevičiaus paveikslą — 
J.P. Valaitis, Toronto, Ont., nr. 
015755;

8. Aldonos Falikauskienės 
dovanotą lininį audinį - E. Skio- 
tys, Farmington Hills, MI, JAV, 
nr. 2752;

9. Paula Crane litografiją - 
J. Gudavičius, Toronto, Ont., nr. 
09474;

10. Gintaro Repečkos me
džio drožinį ir Aldonos Falikaus

kienės dovanotą tautinę juostą — 
A. Keraminas, Rockford, IL, JAV, 
nr. 0569;

11. Liudos Sendžikienės 
tautinę lėlę - R. Rožanskas, Bur
lington, Ont., nr. 4294;

12. Salomėjos ir Balio Saka
lų dovanotą A. Petrikonio pa
veikslą — L. Leparskas, Windsor, 
Ont., nr. 3975;

13. Valentinos Balsienės ke
ramikos indą - R. Smalenskas, 
Toronto, Ont., nr. 0606;

14. Aldonos Vaitonienės 
tautinę lėlę - J. Rinkūnienė, To
ronto, Ont., nr. 014791;

15. Vidos ir Alfonso Stane
vičių dovanotą Antano Tamošai
čio paveikslą — V. Siminkevičius, 
Toronto, Ont., nr. 6442;

Mažojoje loterijoje buvo PRI
SIKĖLIMO kredito kooperatyvo 
ir PARAMOS kredito kooperaty
vo dovanotos pintinės su skanu
mynais, V. BALIŪNO keptas tra
dicinis “Napoleonas”, T. SEN
KEVIČIAUS dovanotas tradicinis 
butelis degtinės, G. GAIŽUTIE- 
NĖS dovanotas krepšelis su ska
numynais, VALENTINOS BAL
SIENĖS dovanotas kvepalų kom
plektas.

NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖ
KA didžiosios ir mažosios loteri
jos laimikių aukotojams.
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PARAMA REMIA 
LIETUVIŠKĄ VEIKLĄ!

Musų remiamos organizacijos:
ANAPILIO PARAPIJA 
TAUT. ŠOKIŲ GRUPĖ “ATŽALYNAS” 
CHORAS “ARAS” 
CHORAS “DAINA” 
CHORAS “GINTARĖLIAI” 
CHORAS “VOLUNGĖ" 
DRAMOS TEATRAS “AITVARAS” 
FILATELISTŲ DRAUGIJA 
ANSAMBLIS “GINTARAS”
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
KLB TORONTO APYLINKĖ 
“KRETINGOS” STOVYKLAVIETĖ 
IŠGANYTOJO PARAPIJA 
KLB MUZIEJUS-ARCHYVAS 
LIETUVIŲ NAMŲ KULTŪROS K-JA 
LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBAS

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDAS 
PRISIKĖLIMO PARAPIJA 
“ROMUVOS” STOVYKLAVIETĖ 
UŽSIENIO LIET. SIELOVADOS FONDAS 
SLAUGOS NAMAI “LABDARA”
SPORTO KLUBAS “ANAPILIS” 
SPORTO KLUBAS “AUŠRA” 
SPORTO KLUBAS “GINTARAS” 
SUVALKŲ KRAŠTO IŠEIVIJOS SAMBŪRIS 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” 
“TĖVYNĖS SĄJUNGA”
TORONTO MAIRONIO MOKYKLA 
VL. PŪTVIO ŠAULIŲ KUOPA 
TORONTO SKAUTŲ-ČIŲ TUNTAI 
TREMTINIŲ GRĮŽIMO FONDAS 
TREMTINIŲ VAIKAIČIŲ M-LA “LIETUVIŲ NAMAI” 
VASARIO 16-TOSIOS GIMNAZIJA 
VILNIAUS KRAŠTO SĄJUNGA

Lietuviškai veiklai paaukota 
daugiau kaip $1,500,000

(Kiek paaukojo Kanados bankai?) 
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA

MMM
PARAMA

www.parama.ca
“Tėviškės žiburių” spaudos 

popietėje proga mūsų nuoširdūs 
rėmėjai aukojo: $160 - A. Bum
bulis; $100 - dr. J. ir A. Sungai- 
los, V. ir S. Piečaičiai, V. Montvi
las, S. ir V. Aušrotai; $60 - A. ir 
D. Nausėdai, S. ir J. Andruliai, I. 
ir J. Ross; $50 - N. ir A. Benotai, 
J. Krištolaitis, D. Rocca, L. ir G. 
Matukai.

Irena Jakovvich atsiuntė 
$300 tremtiniams ir laisvės kovo
tojams paremti.

Julius ir Stefa Sinkevičiai 
atsiuntė $300 Lietuvos vaikams ir 
tremtiniams paremti.

Nuolatiniams aukotojams 
dėkinga -

KLK moterų dr-jos centro 
valdyba

Kovai su vėžio liga sergan
tiems vaikams Lietuvoje aukojo: 
a.a. Petro Vilučio atminimui $20 
- A.D. Bigauskai; a.a. Ninos 
Kuęlikienės atminimui $20 - D. 
Vaidilienė; Šv. Velykų proga po 
$100 aukojo A. Klemkienė ir S. 
Pranskevičius; $40 - O. Krasaus
kienė. M.P.

*****

Rikis Punkris 
REALTOR

HomeLife
Experience Realty Inc.

Ketinate parduoti?
♦Speciali pardavimo sistema
♦Sąžiningas patarnavimas 
♦Įvertinimas - nemokamas 
Skambinkite: 905 896-1177
Tinklalapis: www.rickpunkris.com

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS
praneša, kad

42 metinis narių susirinkimas
ir 2004 metę apyskaita

įvyks 2005 m. balandžio 24, sekmadienį, 3 v.p.p.
Prisikėlimo parapijos salėje, 1 Resurrection Road, Toronto, Ontario

J
Lietuvių kredito kooperatyvas

MM M h
PARAMA

praneša, kad metinis 

narių susirinkimas 
įvyks š.m. balandžio 17, sekmadienį,
3 v.p.p., Toronto Lietuvių Namuose.
* Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų
* Prašome atsinešti nario knygutes

Primename, kad kandidatų nominacijos priimamos iki 
balandžio 11 d., penkias dienas prieš metinį susirinkimą!

VALDYBA t

Susirinkimo metu bus pateikta 2004-jų metų apyskaita, įvyks rinkimai 
(2 narių į valdybą ir vieno nario į revizijos komisiją). Norintieji kandidatuoti 
prašome pranešti kredito kooperatyvo vedėjai Ritai Norvaišai tel. 416 532- 
3400 iki balandžio 15 d. Kandidatų sąrašas bus perduotas nominacijų 
komisijai.

Narių registracija prasidės 2 v.p.p. Registracijai prašome atsinešti 
kredito kooperatyvo knygelę. VALDYBA

Medžiotojų ir žūklautojų klubasTAU RAS
maloniai kviečia i TRADICINĮ METINĮ

PROGRAMOJE: Toronto lietuvių vyrų choras “Aras”.
Žvėrienos vakarienė su vynu ir loterija. V. Povilonio muzika.
Įėjimas $25. Pakvietimai gaunami Lietuvių Namų 
sekmadienio popietėse, pas J. Šimkų tel. 416 231-9425, 
pas klubo narius ir prie įėjimo. Rengėjai

2005 m. 
balandžio 23, 
šeštadienį,
6 vai. vak., 
Toronto Lietuvių 
Namuose
(1573 Bloor St.W.)

http://www.parama.ca
http://www.rickpunkris.com


16 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2005.IV.12. Nr. 15

TORONTO**
Anapilio žinios

• Balandžio 10, sekmadieni, 
dėkojome Dievui už mums vado
vavusi ir mūsų tautą prieš pasau
lio galiūnus užstojusį pop. Joną 
Paulių II. Tuo pačiu meldėmės 
Šv. Dvasios šviesos susirinku
siems Vatikane kardinolams, kad 
išrinktų kuo tinkamesnį asmenį 
tolesniam Kristaus Visuotinės 
Bendrijos vadovavimui.

• Šį savaitgalį pas mus lan
kėsi visiems pažįstamas Žvirgž
daičių klebonas kun. Algirdas 
Kildušis. Ta proga svečias sakė 
pamokslus visose mūsų švento
vėse.

• Ateinantį savaitgalį bus 
renkama Toronto arkivyskupijos 
Įsakytoji rinkliava Share Life.

• Balandžio 3, sekmadienį, 
pakrikštyta Algimanto ir Rasos 
(Vaičiulytės) Gelažauskų dukre
lė Viktorija.

• Balandžio 8, penktadienį, 
iš Šv. Kazimiero šventovės Delhi 
mieste palaidota a.a. Birutė Ger- 
čienė, 81 m. amžiaus.

• Balandžio 7, ketvirtadienį, 
Mississauga mieste mirė a.a. 
Emilija Zakarževskienė, 95 m. 
amžiaus, ilgametė mūsų kleboni
jos šeimininkė. Palaidota iš Lie
tuvos kankinių šventovės.

• Balandžio 8, penktadieni, 
Mississauga mieste mirė dr. Sigi
tas Kazlauskas, 70 m. amžiaus. 
Laidotuvių Mišios - balandžio 
12, antradienį, 10 v.r. Lietuvos 
kankinių šventovėje.

• Balandžio 17, ateinantį 
sekmadienį, 9.30 v.r. Mišiose 
mūsų jaunieji parapijiečiai pri
ims Pirmąją Komuniją.

• Gegužės 8, sekmadienį, po 
11 v.r. Mišių Anapilio parodų sa
lėje Jaunų šeimų sekcija rengia 
Motinos dienos pietus. Bilietus 
platina Zita Kružikienė tel. 905 
608-1153.

• Tikinčiajai Lietuvai aukos 
priimamos ištisą Velykų laiko
tarpį.

• Anapilio knygyne gauta 
Broniaus Makausko knygos Lie
tuvos istorija antroji laida ir gar- 
saplokštė (CD) Montrealio Auš
ros Vartų parapija gieda.

• Mišios balandžio 17, sek
madienį: 9.30 v.r. už a.a. Albiną 
Mitkevičių; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje 2 v.p.p. už Dambrauskų ir 
Birštonu mirusius; Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje blandžio 16, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Eleną 
ir Vladą Vindašius.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir auto
mobilių vidų nauju būdu - 
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 valandas. Labai 
gera kokybė. Skambinti bet ku
riuo laiku tel. 416 503-1687.

PARDUODU geroje būklėje bal
dus, 2 dviračius, elektroniką ir 
kitus reikmenis prieš išsikraus- 
tydama. Skambinti Norai, tel. 
416-928-1563. Palikite žinutę. 
Tinklalapis su nuotraukom: 
http://wuw.geocities.com/el93/

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell. (416) 560-0122 

. namų: (905)848-9628 
T -............ -U —...—i..

Prisikėlimo parapijos žinios
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo “Volun
gės” choro moterų grupė. Atei
nantį sekmadienį giedos “Ret- 
kartinis” parapijos choras.

• Pasauliečių pranciškonų 
Mišios ir susirinkimas vyks šį ket
virtadienį, balandžio 14, 10 v.r. 
“Vilnius Manor” patalpose. Mi
šiose dalyvauti kviečiami visi.

• Praeitą penktadienį. 7 v.v., 
popiežiaus Jono Pauliaus II lai
dotuvių dieną, parapijos švento
vėj buvo aukojamos Mišios už 
mirusį popiežių. Pamokslą pasa
kė svečias iš Lietuvos, Žvirgždai
čių parapijos klebonas kun. Algis 
Kildušis, giedojo parapijos cho
ras, solo giedojo Arūnas Radtke 
ir Danguolė Radtke.

• Metinis parapijos susirin
kimas vyks šį sekmadienį, 12 v.d. 
parapijos salėje. Visi kviečiami 
dalyvauti, išklausyti parapijos ta
rybos sekcijų pranešimų, išrink- 
ti/perrinkti pusę parapijos tary
bos narių, kelti klausimus bei pa- 
siūlvmus.

• Pakrikštytas Christopher 
Jacob, Kristinos (Markoviskaja) 
ir Bryan J. Cresencia sūnus.

• Praeitą savaitgalį kun. Pet
ras Šarka, OFM, dalyvavo stu
dentų ateitininkų stovykloje 
“Dainava”, padėjo stovyklos va
dovybei ir ėjo stovyklos kapelio
no pareigas.

• Toronto arkivyskupijos 
“ShareLife” vajaus antroji rink
liava bus daroma šį sekmadienį, 
balandžio 17. Iš šio vajaus su
rinktų pinigų yra išlaikoma kuni
gų seminarija ir daugiau kaip 30 
labdaros institucijų.

• Parapijos vartotų daiktų ir 
drabužių išpardavimas vyks ba
landžio 22 d., nuo 10 v.r. iki 8 v.v. 
ir balandžio 23 d., nuo 9 v.r. iki 
12 v.d. Daiktus į salę galima 
pradėti vežti nuo balandžio 19 d.

• “Kretingos” stovyklavietėj, 
Vasagoj, stovykla lietuviškai ne
kalbantiems lietuvių kilmės vai
kams bus liepos 3-16 d.d., lietu
viškai kalbantiems - liepos 17 — 
30 d.d. Šeimų stovykla vyks rug
pjūčio 7-13 d.d. Registracijos 
blankus visom stovyklom galima 
gauti parapijos raštinėje.

• Mišios sekmadienį, balan
džio 17: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už a.a. Stasį ir 
Janiną Černiauskus; 10.45 v.r. už 
a.a. Antaną Kartavičių, už a.a. 
Ireną ir Kazimierą Ardavičius, už 
Tomkevičių šeimos mirusius; 12. 
15 v.p.p. už a.a. Povilą Dunderą.

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

TŽ leidėjai

PARDUODAMAS namas Kauno 
Žaliakalnyje, Molėtų 32A (kie
me). Namas rastinis, 2 aukštų, 4 
butų. Jame yra 185.40 kv. m nau
dingo gyvenamo ploto. Sklypo 
dydis 0.0711 ha. Kaina 250,000 
Lt. Kreiptis impeka@yahoo.com 
arba asraudys@cogeco.ca

Lietuvių Namų žinios
• Balandžio 10 d. Lietuvių 

Namuose įvyko Lietuvių Namų ir 
“Labdaros” metinis visuotinis 
narių susirinkimas. Naujai trejų 
metų kadencijai į LN valdybą iš
rinkti: A. Malinauskas, M. Va- 
ladka, L. Baziliauskas, E. Ma
kauskas; į revizijos komisiją - E. 
Bubulis. Susirinkime dalyvavo 
daugiau kaip 160 LN narių.

• Lietuvių Namų svetainėje 
balandžio 10 d. pietavo 198 sve
čiai. Svečių knygoje pasirašė A. 
Jovaišaitė iš Vilniaus, G. Repeč- 
ka iš Toronto, K. Bubelis ir B. 
Zlatkus iš St. Catharines, J. La- 
parskas ir J. Vaičiūnas iš Livonia, 
MI.

• Balandžio 23 d. Vytauto 
Didžiojo salėje įvyks Medžioto- 
jų-žūklautojų klubo “Tauras” tra
dicinis metinis balius. Bus žvė
rienos vakarienė su vynu, vyks lo
terija. Dainuos vyrų choras 
“Aras”, šokiams gros V. Povi
lonis.

• LN Kultūros komisija yra 
gavusi vertingų, naujai išleistų 
knygų iš Lietuvos. Norintieji pa
siskolinti prašomi skambinti tel. 
416 769-1266. Tuo pačiu telefonu 
teirautis dėl vaizdajuosčių, kurių 
nemažai turime.

• “Lokyje” galima gauti me
daus, duonos ir kitų lietuviškų 
maisto produktu. Teirautis tel. 
416 534-8214.

• Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Norintieji 
pasiimti sekmadieniais gamina
mų patiekalų į namus prašomi iš 
anksto užsisakvti tel. 416 532- 
3311.
Išganytojo parapijos žinios

• Sekmadienį pamaldos 9.30 
v.r. Pamaldų metu vyksta visų 
skyrių tikybos pamokos vaiku
čiams.

• Konfirmantų pamokos ati
dėtos iki sekmadienio, birželio 1.

• Motinos dienos pamaldos 
įvyks gegužės 8 d., 9.30 v.r. Šia 
proga Sekmadienio mokyklos 
mokiniai mamytėms įteiks gėlių.

• Tarybos posėdis numatytas 
gegužės 10 d., 7.30 v.v. Vandos 
Norvaišienės bute.
Maironio mokyklos žinios

• Primename visiems, kad 
mūsų tinklalapį galima rasti in
ternete adresu www.mairo- 
niomokykla.net. Prašome aplan
kyti!

• Darželinukai planuoja pa
gerbti mamytes gegužės 7 d. mo
kykloje. Živilė

Vilniaus radijo laidos užsie
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože.
ANAPILIO SODYBOS VAIKŲ 
CHORAS “GINTARĖLIAI” ruo
šiasi koncertinei-turistinei 4 die
nų kelionei Į Niujorko miestą ge
gužės 6-9 d.d. Autobuse dar yra 
laisvų vietų. Norintys prisijungti 
prie šios kelionės dėl išsamesnės 
informacijos prašomi skambinti 
Deimantei tel. 905 848-9628 arba 
Aušrai tel. 905 274-5423.

CONSTRUCTION LTD,

B MONTREAL

Šv. Kazimiero parapijos “Auksinis ratelis”, per sueigą ketvir
tadienį, kovo 31, atšventęs šių narių gimtadienius (sėdi iš k.): 
Lucy Mikalajūnienės, Jono Kalinausko, Angelės Šlekienės, 
Albinos Rašytinienės ir Julijos Kisielaitienės. Pirmininkė 
Helen Kurylienė (stovi 1 iš k), įsteigusi klubą prieš 15 metų

Nuotr. V. Lietuvninkaitės
Šv. Kazimiero parapijos 

ŽINIOS
Balandžio 6 d. “Mary 

Queen of the World” bazilikoj- 
katedroj vysk. Jude St. Antoine 
ir vysk. Anthony Mancini kon- 
celebravo gedulines Mišias už 
a.a. popiežių Joną Paulių II. 
Lietuviams atstovavo per duo
nos ir vyno aukojimo procesiją 
Šv. Kazimiero parapijos admi
nistratorė Alice Skrupskaitė.

Kovo 8 d. parapijietis Ri- . 
mas Navikėnas išskrido į Ju- 
bail, Saudi Arabia, vieneriems 
metams mokyti anglų kalbos 
vienoje įmonėje.

Kovo 9 d. Antanui Kreiviui 
suėjo 90 metų. Per Velykas duk
tė Carol Ann Gražys surengė 
jam gimtadienio šventę. Buvo 
susirinkę daug giminių ir sve
čių, net ir vaikaitė Brigita 
atskrido iš Vankuverio ir dukte
rėčios Linda ir Eileen iš To
ronto.

Šv. Kazimiero parapijietė Alice Skrupskaitė (pirma iš dešinės) 
buvo lietuvių atstovė per gedulines Mišias už popiežių Joną 
Paulių II balandžio 6 d. “Mary Queen of the World” katedroj

Nuotr. Vidos Lietuvninkaitės

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E., SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1L3 
TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.LB. Petras Adamonis C.LB.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue de Sėve
Montreal (Quebec H4E 2A8)

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349

“BALTIC TREE SERVICE”. 
Žiemą yra geriausias ir svei
kiausias laikas nugenėti me
džius ir krūmus. Nelaukit pava
sario! Darbas garantuotas. Da
nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.)

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 (ext. 26) dienos metu.

Šv. Elzbietos draugijos su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
gegužės l.V.L.

Aušros Vartų parapijos 
ŽINIOS

Aušros Vartų šventovėje 
balandžio 10 d. 11 vai. Mišios ir 
pamokslas buvo skirti paminėti 
a.a. popiežiaus Jono Pauliaus 
II-jo netekčiai; po Mišių buvo 
giedama Libera.

Lietuvių menininkų susi
rinkimas įvyko balandžio 8, 
trečiadienį, 7 v.v. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Buvo aptarti 
organizaciniai reikalai, dailės 
bei kūrybiniai klausimai ir pasi
vaišinta.

Skautų globėjo šv. Jurgio 
šventė bus švenčiama balandžio 
24 d. Aušros Vartų parapijoje. 
Ta proga parapijos salėje po 11 
vai. Mišių skautai ir skau
tininkai ruošia vaišes. D.S.

JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka 
staliaus, vidaus sienų (drywall), 
dažymo, plytelių dėjimo, elektros 
įvedimo, “plumbing” darbus. 
Skambinti Algiui tel. 905 272- 
8323 arba 416 882-8531.

PARDUODU namą Vasagos 
miesto vidury, 2 butų, apstatytas, 
ant upės kranto. Žema kaina. 
Savininkas turi išeiti į prieglaudą. 
Skambinti tel. 705-429-8207

http://wuw.geocities.com/el93/
mailto:impeka@yahoo.com
mailto:asraudys@cogeco.ca
http://www.mairo-niomokykla.net

